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GOED OPGELEID VOOR EEN RECHTVAARDIGE SAMENLEVING

SSR biedt praktijkgerichte leergangen, cursussen, trainingen en coaching. 

De werksituatie van een rechter, officier van justitie of medewerker is daarbij steeds ons uitgangspunt
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Voorwoord

2014 stond voor SSR vooral in het teken van de nieuwe initiële opleidingen, digitalisering, het ontwerp van leer-portals, meer incompa-

ny’s en maatwerk, de verbeterde samenwerking binnen de governance structuur, KEI en de wijziging van het financieringssysteem van 

SSR.

Daarnaast bracht SSR wederom een breed curriculum aan leeractiviteiten  ten behoeve van de permanente educatie, alsmede een grote 

hoeveelheid events die een aantal actuele thema’s voor de rechterlijke macht op de kaart plaatsten. 

SSR voerde in 2014  ruim 1200 leeractiviteiten uit met bijna 20.000 deelnemers en leverde daarmee een belangrijke bijdrage aan de 

kwaliteit van de Rechtspraak en het OM. Met gepaste trots kijken wij terug op een enerverend jaar. Van onze activiteiten en inspanningen 

in 2014 doen we hierna  verslag.

2014 is een verre van gemakkelijk jaar geweest. Het is lastig  om te beschrijven wat het van onze medewerkers en ons heeft gevergd om 

al deze activiteiten tot een goed einde te brengen. Dit voorwoord is misschien de beste plek om dat te memoreren. 

Aan allen die aan het welslagen van het werk van SSR hebben bijgedragen: dank! 

Het College van Bestuur 

Mevrouw mr. R.H.M. Jansen MPA

voorzitter
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1. Algemeen beeld OM

2014 is voor SSR het jaar geweest van de OM2020-doorbraak 

in het curriculum en de onderwijskundige vernieuwing van leer-

activiteiten. Tijdens de OM-leerconferenties van eind 2013 en 

begin 2014 is het fundament gelegd voor de SSR-leerplanner 

OM. Deze leerplanner heeft een Human Resources Develop-

ment-opzet, in plaats van een dienstverlenings- c.q. producten-

catalogusopzet en is gebaseerd op de OM2020-werkomgevingen. 

De ontwikkeling van het door de organisatie gevraagde en voor de 

professional benodigde vakmanschap staat centraal. 

Tijdens de conferentie werd met vertegenwoordigers van het Par-

ket-Generaal, het ressortsparket, eerstelijns OM-onderdelen en 

experts, deskundigen en portefeuillehouders onder meer gespro-

ken over het opleidingsaanbod voor het OM voor 2015 en de ja-

ren daarna. Dit aanbod bouwt voort op dat van 2014, waarbij een 

begin werd gemaakt met het aanbieden van leeractiviteiten die 

passen binnen de diverse werkomgevingen. Uitgangspunt hierbij 

is dat er wordt geleerd ten behoeve van het werk (leren en werken 

worden gekoppeld). Het aanbod 2015 werd compacter gemaakt 

en sluit nu volledig aan bij de OM-werkomgevingen:

• Werkomgeving 1 (Productie)

• Werkomgeving 2 (Interventie)

• Werkomgeving 3 (Onderzoek)

• Werkomgeving 4 (Ondermijning)

• Werkomgeving 5 (Hoger Beroep)

Om uitdrukking te geven aan het feit dat het niet langer gaat om 

afvinklijstjes, maar om een leidraad die de medewerker en het 

concern moet helpen bij het samenstellen van zijn opleidings-

plan voor langere termijn werd het aanbod samengebracht in een 

leerplanner 2015–2020.

De werkomgevingen bestaan uit leergangen en verdiepende leer-

activiteiten. Het concept van de leergang is nieuw voor het OM. 

De activiteiten in een leergang zijn in volgorde van kennisopbouw 

geplaatst en teamleren wordt gestimuleerd. Kennis en ervaring 

die worden opgebouwd door het volgen van de leergang vormen 

het vereiste instapniveau (de noodzakelijke basis) van de werk-

omgeving. In verband met de grote overeenkomst van de basis 

voor de werkomgevingen Onderzoek en Ondermijning worden 

deze leergangen zoveel mogelijk gecombineerd uitgevoerd.

De in de leerplanner genoemde verdiepende leeractiviteiten die-

nen ter ondersteuning van de uitoefening van het vak.

Medewerker en leidinggevende maken over opleiding afspraken, 

die worden neergelegd in een Persoonlijk Ontwikkelingsplan 

(POP). Op basis van deze afspraken volgt deelname aan verdie-

pende leeractiviteiten. Medewerkers nemen het eigen leerproces 

ter hand. Wanneer een OM-medewerker een volledige leergang 

volgt, volstaat één inschrijving voor deze leergang. SSR orga-

niseert vervolgens dat deze medewerker voor alle bijbehorende 

modules wordt geplaatst en uitgenodigd. Daarnaast kan ook in-

dividueel voor specifieke modules uit de leergang worden inge-

schreven.

De OM-onderdelen schreven eind 2014 ruim in op deze leer-

planner. Eind 2014 vond een centrale verwerking van de opgave 

van het OM plaats. Dit betekende dat de door de OM-onderdelen 

geformuleerde opleidingsvragen gebundeld door regionale op-

leidingscoördinatoren werden aangeleverd aan SSR en dat deze 

door SSR werden verwerkt in de plaatsing voor 2015. Het in-

schrijvingsproces verliep desondanks met horten en stoten, was 

verbrokkeld en kostte SSR nog teveel tijd. Dat wordt verbeterd 

in 2015. Ook het concept van de basisleergangen per werkom-

geving kwam niet van de grond door onvoldoende sturing op de 

inschrijving en de werk- en roosterdruk bij de OM-onderdelen.

Vanuit een ‘Ja-cultuur’ (altijd positief reageren op leervragen) 

werden in 2014 in co-creatie met het OM snel leeractiviteiten 

ontworpen en uitgevoerd, ook al was die vraag vanuit het OM pas 

kort tevoren bij SSR neergelegd en in een ideefase. De oio-op-

leiding, het traject met 40 jonge juristen en de leergang voor 

assistent officieren zijn daar geslaagde voorbeelden van. Daarbij 

was sprake van een korte ontwikkeltijd en vonden uitvoeren en 

bijstellen feitelijk tegelijk plaats. In § 3.1 wordt hieraan apart 

aandacht besteed.

Op deze wijze werd ook een ZSM-leergang 2.0 afgerond en een 

3.0 versie gestart. Begin 2014 werden de vijf modules van de in 

2013 ontwikkelde leergang herzien en waar nodig bijgesteld. In 

de loop van het jaar werd de leergang vijf maal uitgevoerd waar-

door vijf maal 80 leerplekken werden gerealiseerd. In het najaar 

2014 werden de thema’s en de manier waarop het onderwijs 

daaromheen in 2014 gegeven is opnieuw geëvalueerd. Besloten 

werd om de leeractiviteiten en het werken in de praktijk in 2015 

dichter bij elkaar te brengen. Dit door tijdens de leeractiviteiten 

meer te werken met casuïstiek uit de eigen werkpraktijk en meer 

en meer het onderhanden werk als leermateriaal te gebruiken. 

Deze aanpassing werd in het laatste deel van 2014 geëffectu-

eerd waarmee de hele leergang 2015-proof is geworden. Aan de 

voorwaarde van betrokkenheid van opdrachtgevers en docenten 

bij de ontwikkeling bij deze manier van werken is ruimschoots 

voldaan. 

De onderwijskundige vernieuwing is duidelijk te zien in de oio-op-

leiding met een digitaal portaal, de Moodle-leeromgeving en een 

programma vol blended leren, opdrachten, casuïstiek, interactie, 

academische breedte en een kwalificerende toets in de vorm van 

een nagespeelde zitting om het zittingsvaardigheidsbewijs (ZVB) 

te verkrijgen.

De vernieuwing van het initieel onderwijs voor officieren is ver-

volgens gebruikt om dezelfde onderwijskundige scherpte en fris-

heid te brengen in de leergang voor assistent officieren en de 

losse leeractiviteiten in de permanente educatie; een carambole 

effect.

Bij de leergang Leren leiden (Second Nature), de leergang On-

dermijning en de leergang Leren leiden voor sectiehoofden ad-

ministratie is intensief gewerkt met rode draad-opdrachten uit de 

werkomgeving. Opdrachten die ondersteund worden door leiding 

en bestuur met doorvertaling naar de organisatie. Het SSR-on-

derwijs heeft in 2014 aan concreetheid en relevantie voor de 

werkomgeving sterk gewonnen door toepassing van casuïstiek, 

ontworpen door de lector strafrecht OM en OM-docenten. Daar-

mee is het leren in 2014 meer aangesloten bij het werken.

In 2014 was SSR betrokken bij de organisatie van een  inte-

ressante vierdaagse workshop Slimme Samenwerking, gebaseerd 

op de Harvard Case Method. Het initiatief voor deze workshop 

ging uit van de top van het OM en de Nationale politie en was 

bestemd voor 40 deelnemers uit het OM, politie en openbaar 

bestuur. De onderwijsmethode, die zeer intensief is, leert de pro-

fessionals en managers uit de drie organisaties hoe zij kunnen 

samenwerken in de bestrijding en tegengaan van ondermijnings-

fenomenen, zoals mensenhandel, milieucriminaliteit en motor-

gangs. Het gaat daarbij niet alleen om opsporing en vervolging 

maar met name om het wegnemen van omgevingsfactoren die bij 

dergelijke criminaliteit horen. 

De Harvard Case Method is ‘discussion-based learning’, waar-

bij de deelnemers zich in zogenaamde case-sessies verplaatsen 

in de hoofdpersonen die voor concrete praktijkdilemma’s staan 
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en daarbij uitvinden welke handelingsgopties er zijn vanuit de 

verschillende invalshoeken van publiek- en privaatrechtelijke 

organisaties. Docenten vanuit Harvard, Ierland en de TU Delft, 

alsmede de lector Strafrecht OM waren bij de voorbereiding en 

uitvoering van de workshop betrokken. De daadwerkelijke organi-

satie van de workshop was in handen van SSR. 

De samenwerking met de Politie bij het gebruik van de Har-

vard-casemethode voor opleiding op het gebied van ondermij-

ning is een mooi voorbeeld van het nieuwe pad dat door SSR 

in 2014 is ingeslagen bij de vormgeving van het onderwijs. Een 

pad dat meer samenwerking met opdrachtgevers, werkveld en 

partners vraagt. Een pad naar groter vakmanschap en een appel 

op Rechtspraak en OM om bij te dragen aan een leercultuur van 

gretigheid, waarin leren gebruikt wordt als element van vakman-

schap en organisatie ontwikkeling.

In bijlage 3 zijn de cursusuitvoeringen en de aantallen deelne-

mers daarop weergegeven.
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2. Algemeen beeld rechtspraak

De agenda voor de Recht-

spraak 2011-2014 was in 

2014 leidend voor de werk-

zaamheden van SSR ten be-

hoeve van de Rechtspraak. 

Hoewel de aan SSR toebe-

deelde rol in deze agenda 

nog betrekkelijk klein was 

(zie onderstaand kader), heeft SSR in 2014 toch een belangrijke 

bijdrage geleverd aan het op peil houden van de kennis en kunde 

binnen de Rechtspraak. 

De focus lag in de eerste helft van het jaar vooral op het ontwik-

kelen van de leeractiviteiten voor de nieuwe rio-opleiding. Deze 

rode lijn komt in de beschrijving van de werkzaamheden in alle 

vakgebieden terug. Op de rio-opleiding zelf wordt in § 3.1 nader 

ingegaan. 

Een andere algemene lijn is de inzet op digitalisering van de 

SSR-leeractiviteiten. Waar mogelijk en nuttig werden digitale 

elementen ingebracht, vooral bij de ontwikkeling van nieuwe 

producten. Daarmee bouwt SSR een digitale bibliotheek die via 

de nieuwe leeromgeving wordt ontsloten. De kennis en ervaring 

die werd opgedaan bij het ontwikkelen van leeractiviteiten voor 

de rio-opleiding werd gebruikt om ook bestaande producten te 

verbeteren. De meeste leeractiviteiten voor de rio-opleiding wer-

den bovendien ook geschikt gemaakt voor inzet in de permanen-

te educatie. De leerfilosofie die voor de rio-opleiding is omarmd 

wordt daarmee getransponeerd naar de permanente educatie. 

De eerste helft van het jaar is ook gebruikt om de contacten 

met het veld te intensiveren door op alle hoofdvakgebieden (be-

stuursrecht, civiel recht, personen- en familierecht en strafrecht) 

programmaconferenties te organiseren. Die conferenties stonden 

in het teken van het Jaarplan 2015, de verbetering van de aan-

sluiting van het SSR-aanbod op de vraag uit het veld en op het 

signaleren van ontwikkelingen die voor het programma van SSR 

van belang zijn. Dit leidde tot een door de Gebruikersraad en de 

Raad van Opdrachtgevers mede gedragen producten- en dien-

stencatalogus 2015 en een gedragen Jaarplan 2015 met daarin 

de ontwikkelagenda op de diverse vakgebieden. 

De lijnen tussen SSR en de gerechten zijn daarmee korter ge-

worden, waardoor SSR in 2014 meer en meer werd benaderd als 

adviseur, ontwikkelaar en organisator van maatwerkcursussen, 

incompany’s en andere activiteiten, zoals bijvoorbeeld de inrich-

ting van een opleidingsdag.

Op het gebied van het cursusaanbod werd in 2014 een nieuwe 

slag gemaakt in de richting van het neerzetten van thematische 

leerlijnen, die zich in een aantal gevallen niet langer beperken 

tot één bepaald rechtsgebied, maar die rechtsgebiedoverstijgend 

zijn. Deze ontwikkeling vormt de basis voor de vakgebieds- en 

programmaconferenties voor 2016. 

Ook investeerde SSR wederom volop in de leiderschapstrajecten. 

Aan dit onderwerp wordt apart aandacht besteed in § 3.2. In 

2014 werd ook de nodige tijd gestoken in de voorbereiding op 

de ontwikkeling van opleidingen die nodig zijn in verband met de 

aanstaande wijziging van het Wetboek van strafvordering. 

Ten slotte (last but not least) verdient het landelijke project KEI 

(Rechtspraak) hier de aandacht. De uitvoering van dit project zal 

ingrijpende gevolgen hebben voor de rechtspleging in Nederland. 

In 2014 participeerde SSR volop mee in dit project als partner 

voor het ontwikkelen en uitvoeren van de opleidingen die no-

dig zijn voor de implementatie van KEI binnen de Rechtspraak. 

Daarnaast nam SSR deel aan een groot aantal KEI-gerelateerde 

bijeenkomsten in het land, zoals de KEI-markten. 

Hoewel de positionering van de juiste opleidingselementen in het 

project KEI een hele zoektocht is geweest, kon ultimo 2014 een 

offerte worden uitgebracht voor de door KEI gevraagde opleidin-

gen. Ook was SSR in 2014 betrokken bij het tot stand komen 

van het onderdeel opleidingen in de implementatieplannen voor 

de Releases Bestuur en Civiel toezicht. Er werden verschillende 

landelijke leeractiviteiten ontwikkeld die de uitrol van de nieuwe 

werkprocessen en de daarbij ondersteunende IT-voorzieningen 

voor Asiel- en bewaringszaken bij de gerechten ondersteunen: 

alles in het teken van het succesvol implementeren van een mo-

derne rechtsgang. In elke leeractiviteit wordt daarom nadrukke-

lijk aandacht besteed aan de nieuwe manier van (samen)werken. 

De leeractiviteiten worden in samenwerking tussen SSR en Spir-

It ontwikkeld en uitgevoerd. 

In 2014 werden in opdracht van KEI de leergang voor operatio-

neel leidinggevenden (zie ook § 3.2) en de training ‘Implemen-

teren kun je leren’ meerdere malen uitgevoerd. Begin 2015 wor-

den verschillende leeractiviteiten, waarvan drie in samenwerking 

met Spir-It in 2014 werden ontwikkeld, uitgerold. 

2.1 Bijzonderheden vakgebied bestuursrecht

Vakgebiedsconferentie
Op 28 januari 2014 vond de eerste vakgebiedsconferentie be-

stuursrecht plaats. Hierbij waren vertegenwoordigers van een 

groot aantal rechtbanken, de voorzitter van het LVOB, het des-

betreffende lid van de Gebruikersraad, afgevaardigden van het 

CBB, de CRvB en de ABRvS, van het landelijk stafbureau en 

vertegenwoordigers van SSR aanwezig. Doel van de programma-

conferentie was primair om inzicht te krijgen in de wensen die 

bij de gerechten leven voor de in 2015 door SSR aan te bieden 

leeractiviteiten. Daarnaast beoogde de bijeenkomst de onderlin-

ge band tussen de diverse geledingen binnen de bestuursrecht-

spraak te versterken. De vakgebiedsconferentie sloot goed aan 

bij het in 2013 ingezette accountmanagement door de lector en 

sectorspecialist bestuursrecht bij SSR. 

Rio-opleiding
In 2014 is in de eerste helft van het jaar door het team be-

stuursrecht veel tijd en energie gestoken in de afronding van 

de ontwikkeling van leeractiviteiten voor de hoofdfase bestuurs-

recht in de rio-opleiding, zoals Schrijven van een bestuursrech-

telijke uitspraak en het ontwikkelen en beschikbaar stellen van 

digitaal studiemateriaal. Een nieuw onderdeel in het programma 

bestuursrecht is de mogelijkheid voor rio’s om een tweedaagse 

stage te lopen bij een UWV-vestiging. Tijdens die stage is er aan-

dacht voor het primaire proces bij het UWV, zoals de werkzaam-

heden van de verzekeringsarts en de arbeidsdeskundige en het 

proces bij bezwaar en beroep. 

Digitalisering
Zowel voor de rio-opleiding als ten behoeve van de permanen-

te educatie werden aan het bestaande bestuursrechtcurriculum 

nieuwe digitale leermiddelen toegevoegd. Er werd een zestal 
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webcolleges Wet werk en bijstand ontwikkeld en een webcolle-

ge over het begrip “belanghebbende”. Het in 2013 ontwikkel-

de webcollege Wet nadeelcompensatie en schadevergoeding bij 

onrechtmatige besluiten kende een langzame start: het kostte 

enige moeite om het product bij de gerechten afgenomen te 

krijgen. Uiteindelijk is het webcollege door verlenging van de 

openstelling in 2014 toch door nagenoeg alle gerechten collec-

tief afgenomen. In 2014 werden voorbereidingen getroffen voor 

de publicatie van een (e-)boek. Het betreft een leidraad voor de 

behandeling van een bestuursrechtelijke zaak op de zitting bij 

een rechtbank. In 2015 wordt het (e-)boek uitgebracht. Verder 

verdient de ontwikkeling van twee digitale dossiers in een Wwb- 

en Wia-zaak vermelding. De dossiers een uitgebreide toelichting 

over de samenstelling van en de stukken in een dergelijk dossier. 

In 2015 worden de dossiers opengesteld als zelfstudiemateri-

aal. De cursus Afval is onderdeel van het curriculum Omgevings-

recht. Aangezien de doelgroep voor deze cursus klein is waardoor 

uitvoeringen vaak geannuleerd moesten worden, is besloten om 

de cursus in het geheel te vervangen door digitaal studiemateri-

aal. Dit werd in 2014 voorbereid. De afronding hiervan vindt in 

2015 plaats. 

Verdieping
Voor de zeer ervaren medewerkers werden in 2014 verdiepings-

bijeenkomsten uitgevoerd op het gebied van “Dublin”, sociale 

zekerheid, studiefinanciering en Wmo. In samenwerking met het 

programma Strafrecht werd de themadag Tussen bestuurs- en 

strafrecht - De vreemdeling tussen wal en schip in ontwikkeling 

genomen. In de praktijk blijkt dat men in het strafrecht en het 

bestuursrecht weinig tot geen zicht heeft op de consequenties 

van beslissingen voor het andere rechtsgebied. Deze themadag 

biedt een platform voor bestuurs- en strafrechters, juridisch me-

dewerkers, officieren van justitie, parketsecretarissen en advoca-

tuur. De themadag wordt begin 2015 uitgevoerd. 

SSR organiseerde in 2014 daarnaast nog twee succesvolle the-

mabijeenkomsten. De jaarlijkse Dag voor de belastingrechtspraak 

trok ook in 2014 veel belangstellenden (75 deelnemers). Zij kon-

den kiezen uit meerdere lezingen. De andere themadag betrof de 

Wetswijzigingen in het sociaal domein. Deze werd bezocht door 

ruim 70 deelnemers. Meerdere sprekers gaven een doorkijkje op 

de belangrijkste wetswijzigingen die in 2015 worden ingevoerd.

2.2 Bijzonderheden vakgebied civiel recht

Vakgebiedsconferentie
Op 3 maart 2014 werd de eerste vakgebiedsconferentie civiel 

recht gehouden met vertegenwoordigers van diverse gerechten, 

van LOVCK en LOVC-Hoven, het landelijk stafbureau, de Gebrui-

kersraad, diverse kenniscentra, docenten en deelnemers uit de 

wetenschap. Doel van de bijeenkomst was om vanuit het werk-

veld te vernemen waar de behoefte aan door SSR te ontwikke-

len opleidingsaanbod ligt. Van tevoren werd aan de genodigden 

gevraagd om - met raadpleging van hun achterban – aan te ge-

ven wat volgens hen in 2014/2015 op civielrechtelijk terrein de 

belangrijkste inhoudelijke en organisatorische thema’s zijn waar 

SSR bij de ontwikkeling van haar cursusaanbod op zou moeten 

inspelen. Die input is tijdens de programmaconferentie tegen het 

licht gehouden en aangevuld. De zeer waardevolle ideeën vorm-

den de basis voor de civiele ontwikkelagenda 2015.

Rio-opleiding
In het kader van de initiële opleiding werd een prachtige leerlijn 

Civiel vonnis ontwikkeld, waarbinnen de diverse leeractiviteiten  

op elkaar zijn afgestemd. De uitvoeringen daarvan werden in 

2014 met een gemiddelde van 9,1 uitzonderlijk hoog gewaar-

deerd. Ook werd de volledig gereviseerde cursus Bewijsrecht 

voor rio’s succesvol uitgevoerd en de leeractiviteit Burgerlijk 

procesrecht toegevoegd. Laatstgenoemde is een volledig digitale 

leeractiviteit, bestaande uit webcolleges, een kennistoets, rele-

vante literatuur en verwijzingen naar handige links. Medio 2014 

werd besloten om de leerlijn Zittingsrechter - die in de voor- en 

hoofdfase van de rio-opleiding rechtsgebiedoverstijgend is inge-

stoken - vanuit civiel recht in de hoofdfase aan te vullen met 

twee specifiek civielrechtelijke leeractiviteiten die vanaf maart 

2015 vier keer per jaar worden aangeboden: Compareren voor 

rio’s en so’s en Enquêteren voor rio’s en so’s. Zoals uit de naam 

blijkt, worden deze activiteiten ook aangeboden aan sectorover-

stappers. Daarmee zijn ze tevens geïntegreerd in het PE-aanbod. 

De cursus Compareren werd geheel nieuw ontwikkeld conform de 

leerfilosofie van de initiële opleiding. Daarin worden specifiek ci-

viele ‘leermomenten’ die zich ter comparitie voordoen, geoefend. 

De leeractiviteit Enquêteren werd vanuit een bestaande cursus 

voor raio’s en rio’s zodanig gereviseerd dat deze eveneens goed is 

ingebed in de leerlijn en bovendien geschikt is voor sectorover-

stappers. Daarmee wordt binnen de leerlijn Zittingsrechter een 

mooie combinatie geboden van algemene zittingsvaardigheden 

en rechtsgebiedspecifieke kennis en zittingsvaardigheden. Ten 

slotte werden de voor rio’s aanbevolen PE-cursussen Contracten-

recht, Nakomen – niet nakomen en Onrechtmatige daad voor rio’s 

geschikt gemaakt, aangepast aan de leerfilosofie en aan nieuwe 

onderwijskundige inzichten en aangevuld met webcolleges.

Permanente educatie en digitalisering
In het PE-aanbod werd binnen het cluster Procesrecht de cursus 

Bewijsrecht voor juridisch medewerkers tegen het licht gehouden 

en gereviseerd. Daarbij werden tevens de cursus Bewijsrecht voor 

rio’s en de bewijsrechtelijke verdiepingsmodules voor rechters en 

ervaren juridisch medewerkers meegenomen waarmee een door-

lopend en op elkaar afgestemd cursuspakket ontstond vanuit de 

initiële opleiding naar verdiepend niveau. Ter vervolmaking zal in 

2015 nog een mastercursus voor bewijsrecht worden ontwikkeld.

Eind 2013 werd binnen het cluster Internationaal privaatrecht 

afscheid genomen van het specialistische docententeam dat ja-

renlang de cyclisch aangeboden cursussen op het gebied van 

IPR (IPR Personen- en Familierecht, IPR Procesrecht, IPR Ver-

mogensrecht) heeft verzorgd. In 2014 trok SSR een nieuw do-

cententeam aan dat enthousiast het stokje heeft overgenomen. 

Samen met hen werd de IPR-cyclus een nieuwe vorm gegeven. 

In 2014 verzorgden deze docenten een IPR-themabijeenkomst, 

met als onderwerp de herschikking van de EEX-Verordening. In 

2015 wordt IPR Procesrecht uitgevoerd.

De in 2015 in werking tredende Wet werk en zekerheid (Wwz) 

is binnen het cluster Bijzondere overeenkomsten/arbeidsrecht 

van belang. Ter voorbereiding op deze wetswijziging en de im-

pact hiervan op het werk van de kantonrechter, ontwikkelde SSR 

eind 2014 een achttal webcolleges die voor iedereen binnen de 

rechterlijke macht via de website van SSR (MIJN SSR) vrij toe-

gankelijk zijn. Daarmee wordt actuele kennis op een bijzondere 

wijze ontsloten. In deze colleges behandelen diverse arbeids-

rechtspecialisten de wijzigingen van de Wwz in hoofdlijnen. Het 

bekijken van deze colleges is tevens een goede voorbereiding op 

de themadag Arbeidsrecht en de Wwz die op 23 april 2015 zal 

plaatsvinden. 

Binnen het cluster Goederenrecht wordt jaarlijks het onderwerp 

onteigening opnieuw ingevuld, steeds in nauw overleg en samen-

werking met de Expertgroep grondzaken. Voor 2014 werd beslo-

ten de leeractiviteit in te vullen met een bijeenkomst over de Wet 

inrichting landelijk gebied (Wilg). Met deze nieuwe wet was nog 

maar betrekkelijk weinig ervaring opgedaan. Op 12 september 

2014 vond een bijzonder gewaardeerde professionele ontmoe-

ting plaats tussen rechters enerzijds en de in grondzaken gespe-

cialiseerde advocatuur anderzijds.
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In 2014 werd binnen het cluster Ondernemingsrecht en finan-

cieel recht faillissementsfraude als belangrijk thema vanuit de 

praktijk naar voren geschoven. Op het scheidsvlak van civiel- en 

strafrecht organiseerde SSR op 13 november 2014 de themadag 

Aanpak van faillissementsfraude, civielrechtelijk en/of strafrech-

telijk? Het werd een zeer zinvolle ontmoeting tussen zestig offi-

cieren van justitie, rechters, curatoren en rechercheurs, met als 

onderwerp de aanpak van faillissementsfraude vanuit de rollen 

en verantwoordelijkheden van de betrokkenen. Omdat de minis-

ter de aanpak van faillissementsfraude hoog op de agenda heeft 

geplaatst, is de bijeenkomst geheel bekostigd door het Ministerie 

van Veiligheid & Justitie. 

Themadagen/kenniscentra
In 2014 zijn in samenwerking met de diverse kenniscentra we-

derom een aantal themadagen aangeboden, waarbij vaak ook 

juist de onderlinge samenwerking tussen de verschillende ken-

niscentra is gezocht (en gevonden). Op vrijdag 11 april 2014 

heeft SSR in samenwerking met het Kenniscentrum Milieu en 

Gezondheid (MILG) de themadag Schade en herstel in milieu- 

en gezondheidszaken georganiseerd. Een bijzonder geslaagde 

dag met 115 deelnemers waarbij in aanvang sectoroverstijgende 

thema’s zijn behandeld en in workshops de verschillende invals-

hoeken vanuit het civiele, bestuurs- en strafrecht zijn belicht.

Een mooi voorbeeld van de samenwerking tussen verschillen-

de Kenniscentra is de themadag Gezondheid verzekerd die op 

14 november 2014 plaatsvond. Deze themadag werd vanuit de 

verschillende invalshoeken van beide kenniscentra ingevuld: 

Kenniscentrum MILG ten aanzien van letselschade en Kennis-

centrum Verzekeringsrecht vanuit de verzekeringsrechtelijke 

aansprakelijkheidsaspecten. De themadag werd bezocht door 

ruim 100 deelnemers. 

Oorspronkelijk stond op 12 december 2014 een themadag De-

rivaten gepland in een samenwerkingsverband van SSR met het 

Kenniscentrum Fraude, het Kenniscentrum Financieel en Econo-

misch recht en de kennisgroep Fraude en Milieu. De uitvoering 

daarvan is doorgeschoven naar juni 2015. Dat heeft voorname-

lijk te maken met de problemen rondom rentederivaten in het 

MKB, de daarover in april 2015 te verwachten rapportage van de 

Autoriteit Financiële Markten en de te verwachten gerechtelijke 

procedures.

2.3 Bijzonderheden vakgebied personen- en fami-

lierecht

Vakgebiedsconferentie
Op 10 februari 2014 werd de vakgebiedsconferentie personen- 

en familierecht (P&F) gehouden, met vertegenwoordigers van 

diverse gerechten, van LOVF/LOVF-Hoven, het landelijk staf-

bureau, de Gebruikersraad, diverse kenniscentra, docenten, en 

deelnemers uit de wetenschap. Doel van de bijeenkomst was om 

vanuit het werkveld te vernemen waar de behoefte aan door SSR 

te ontwikkelen opleidingsaanbod ligt. Van tevoren werd aan de 

genodigden gevraagd om - met raadpleging van hun achterban – 

aan te geven wat volgens hen in 2014/2015 op het gebied van 

P&F de belangrijkste inhoudelijke en organisatorische thema’s 

zijn waar SSR bij de ontwikkeling van haar cursusaanbod op zou 

moeten inspelen. Die input is tijdens de SSR-programmaconfe-

renties tegen het licht gehouden en aangevuld. De zeer waarde-

volle ideeën zijn de basis geweest voor de ontwikkelagenda 2015 

op het gebied van P&F.

Rio-opleiding
In het kader van de nieuwe initiële opleiding werd een nieuwe 

vakgebiedoverstijgende leerlijn zittingsrechter ontwikkeld. Ook 

voor het vakgebied P&F werd deze met specifieke op dat vakge-

bied gerichte leeractiviteiten ingevuld.

Permanente educatie
Ten behoeve van de permanente educatie op het gebied van P&F 

voerde het team P&F diverse verbeteringen door en werden nieu-

we leeractiviteiten ontwikkeld. 

In 2014 trad de Wet herziening Kinderbeschermingsmaatregelen 

in werking. SSR speelde daarop in door het organiseren van 17 

incompany’s en webcolleges in samenwerking met de desbetref-

fende projectgroep van het LOVF. 

In het kader van de invoering van het adolescentenstrafrecht 

bood SSR begin 2014 diverse incompany’s en webcolleges aan. 

Deze cursussen en webcolleges werden specifiek voor rechters 

in het vakgebied strafrecht ontwikkeld. Tevens werden de oplei-

dingsactiviteiten voor het vakgebied P&F hierop aangepast.

Vanwege de toenemende belangstelling voor IPR Personen- en 

Familierecht werd in 2014 besloten deze leeractiviteit jaarlijks 

aan te bieden, in plaats van eens in de drie jaar. Ook werd in 

september 2014 een incompany IPR Personen- en Familierecht 

uitgevoerd, welke goed werd beoordeeld.

De leeractiviteit Erfrecht, verdieping, werd in 2014 gereviseerd. 

Voortaan worden de onderwerpen Legitieme portie en Executele 

en bewind, als separate leeractiviteiten aangeboden.

De wetswijziging in 2013 op het gebied van curatele, bewind en 

mentorschap werd verwerkt in de reguliere leeractiviteit die in 

2014 werd uitgevoerd. De wetswijziging zal nog verder worden 

ingebed in het andere reguliere aanbod. De tweedaagse cursus 

werd omgevormd in een leeractiviteit van twee losse dagen. 

Het cluster Financieel groeide in 2014 uit tot een breed pakket 

aan leeractiviteiten met een logische opbouw. Dit pakket werd in 

2014 geactualiseerd om daarin de vele wijzigingen met betrek-

king tot de fiscale aspecten van alimentatie te verdisconteren. 

Om fiscale kennis op peil te houden buiten de leeractiviteiten, 

werd bovendien twee maal een fiscale update gemaakt. Deze 

update wordt aangeboden aan de deelnemers van deze leerac-

tiviteiten en aan andere geïnteresseerden. Ook de leeractiviteit 

Alimentatierecht, basis werd in 2014 ingrijpend vernieuwd. De 

eerste uitvoering was nog een tweedaagse met overnachting. De 

uitvoering in november 2014 bestond uit een contactdag en drie 

webcolleges ter verplichte voorbereiding op de contactdag. 

De leeractiviteit Afstamming en adoptie werd in 2014 herzien 

omdat deze teveel informatie voor de beschikbare tijd bevatte. 

Het deel gericht op interlandelijke adoptie, dat meer verdiepend 

van aard is, werd er uit gelicht. De cursus Afstamming en adoptie 

werd omgedoopt tot Afstamming met als verdieping Interlande-

lijke adoptie.

In verband met de wetswijziging hervorming kinderregelingen 

werd in oktober 2014 een webcollege opgenomen, dat via MIJN 

SSR landelijk beschikbaar werd gesteld.

Na een incident in Den Haag, waarbij een rechter werd aan-

gevallen tijdens een BOPZ-huisbezoek, hebben vele gerechten 

maatregelen genomen, waaronder het trainen van rechters en 

juridisch medewerkers in het omgaan met agressie in BOPZ-za-

ken. SSR ontwikkelde daarvoor in 2014 de training BOPZ, ge-

drag en actie, omdat het van belang is dat alle collega’s in het 

land goed geprepareerd zijn en blijven op dergelijke situaties. 

De training kan op verzoek van een gerecht incompany worden 

georganiseerd.

In verband met diverse wetswijzigingen die nog niet verwerkt 

waren in de administratieve module Personen- en familierecht 

(module 6) werd deze leeractiviteit in 2014 grondig gereviseerd. 

Dit betekent dat deze voor 2015 weer geheel up-to-date is. 
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2.4 Bijzonderheden vakgebied strafrecht

Veel leeractiviteiten op het gebied van het strafrecht worden voor 

zowel Rechtspraak als OM ingezet. Zo’n 70% van het aanbod 

permanente educatie op dit rechtsgebied is voor deelnemers uit 

zowel Rechtspraak als OM toegankelijk. Van vernieuwingen kan 

dus over en weer worden geprofiteerd. Hierin komt de meerwaar-

de van een gezamenlijk opleidingsinstituut dus duidelijk naar 

voren. 

Vakgebiedsconferentie
Tijdens de vakgebiedsconferentie in februari 2014 bleek vooral 

bij de aanwezige coördinatoren kwaliteit & opleiding (cko’s) be-

hoefte te bestaan aan een frequenter overleg over kwaliteit en op-

leiden. SSR heeft hiervoor het initiatief genomen en voert sinds-

dien het secretariaat van dit overleg. Zo vond er in het najaar van 

2014 nogmaals een strafrechtconferentie plaats, waarin SSR 

terugkoppeling gaf op de opbrengsten van de eerste conferentie. 

Tijdens beide conferenties wisselden de cko’s onderling gegevens 

uit over opleidingsbeleid en kwaliteit in het algemeen bij hun ge-

recht en werd de opleidingsbehoefte met SSR gedeeld. Ook werd 

teruggekoppeld hoe de praktijk het aanbod van SSR ervaart. Voor 

dit overleg waren ook vertegenwoordigers van het LOVS, het lan-

delijk stafbureau en het OM uitgenodigd. In 2014 zette SSR in 

op het verder aanhalen van de banden met het LOVS. De lector 

en sectorspecialist voerden meermaals overleg en stemden de 

wederzijdse wensen op elkaar af. Het resultaat hiervan is dat in 

2015 een pilot zal plaatsvinden met een geïntensiveerde manier 

van samenwerken op opleidingsgebied tussen het LOVS en SSR. 

Bezien wordt of het mogelijk is het ontstane cko-overleg als Ex-

pertgroep opleiden onder het LOVS onder te brengen. Daarnaast 

zal er frequent overleg plaatsvinden tussen de sectorspecialist 

van SSR en de secretaris van het LOVS en tussen de sectorspeci-

alist en vertegenwoordigers van het landelijk stafbureau. Met het 

stafbureau vindt dan ook overleg plaats over hoe samenwerking 

met de SSR op het gebied van de wiki juridica vormgegeven kan 

worden.

Rio-opleiding
De leerlijn Strafvonnis (verplicht onderdeel van het curriculum 

voor rio’s die opgeleid worden in het strafrecht) werd in 2014 

grondig gereviseerd. De modules werden inhoudelijk geoptima-

liseerd en beter op elkaar afgestemd. Tevens werden coördine-

rend docenten aangewezen. Dit alles leverde een aanzienlijke 

kwaliteitsverbetering op. Het stelt SSR in staat in de toekomst 

de kwaliteit van de leerlijn en de daartoe behorende onderdelen 

beter te kunnen waarborgen. Eind 2014 werd door de auteurs 

Gerlof Meijer en Rob ter Haar (meelezers: oud-lectoren Hans Pie-

ters en Harry Stikkelbroeck) het manuscript met de werktitel De 

weg naar het strafvonnis opgeleverd. Dit (e-)boek wordt in 2015 

uitgegeven door Uitgeverij Boom en in de leerlijn opgenomen. 

Ook de leeractiviteiten Strafrechtelijk bewijs, Strafrechtelijk be-

wijs verdieping, Opzet en schuld, Deelnemingsvormen en Onvol-

tooide delicten werden met het oog op de nieuwe rio-opleiding 

gereviseerd en zoveel mogelijk in overeenstemming gebracht met 

de leerfilosofie van de initiële opleiding. Deze leeractiviteiten zijn 

aanbevolen voor rio’s. In 2015 zullen nog een aantal wijzigin-

gen in deze leeractiviteiten worden geïmplementeerd, omdat in 

2014 nog niet alle docenten met de nieuwe opzet van de cursus-

sen hebben kunnen werken. 

Mede naar aanleiding van het verschijnen van het boek Slacht-

offers en de rechtspraak heeft SSR gekeken naar zijn opleidings-

aanbod op dit gebied. Bejegening van slachtoffers, een verplich-

te leeractiviteit voor rio’s, werd in 2014 geheel gereviseerd en 

in overeenstemming gebracht met de filosofie van de initiële 

opleiding. Dat gold ook voor de (aanbevolen) leeractiviteit De 

civiele vordering in het strafproces. Er werden nieuwe docenten 

aangetrokken die de leerfilosofie in de praktijk gaan brengen. Het 

boek Slachtoffers en de rechtspraak wordt als materiaal in deze 

leeractiviteit gebruikt. 

SSR ontwikkelde in 2014 een nieuwe leeractiviteit Strafproces-

recht en het pv van de zitting. Hierin wordt de deelnemer de 

strafprocesrechtelijke achtergrond verschaft die hij tijdens de 

zitting nodig heeft. Daarnaast wordt de vraag beantwoord wel-

ke zaken melding behoeven in het proces-verbaal en op grond 

waarvan. De leeractiviteit is een verplicht onderdeel van het cur-

riculum van rio’s die opgeleid worden in het strafrecht. De leer-

activiteit is ook geschikt voor sectoroverstappers. In 2015 wordt 

deze aangepast om ook de doelgroep juridisch medewerkers te 

kunnen bedienen. 

Naar aanleiding van de eerste bevindingen aangaande de leer-

activiteit Zitting voorbereiden, zitting houden is besloten de 

strafrecht-specifieke onderdelen te integreren in de tweedaagse 

sectoroverstijgende training in de hoofdfase. Hiertoe werden de 

leerdoelen van een rio die opgeleid wordt in het strafrecht speci-

fiek geformuleerd en omschreven. 

Permanente educatie
In maart 2014 vond met veel succes de Themadag Zorgfraude 

plaats. Vertegenwoordigers van het Ministerie van Financiën, het 

OM en de Rechtspraak traden op als docent. Deze combi en 

de insteek van de onderwerpen heeft er mede toe geleid dat de 

themadag een zeer goede evaluatie heeft gekregen. Vanwege het 

succes werd de themadag in december herhaald. 

Nadat de in 2013 gehouden pilot met gevarieerde ‘rest’-onder-

werpen op het gebied van fraude (Introductie fraude) niet goed 

was ontvangen, werd deze leeractiviteit in 2014 herzien en om-

gezet naar een leeractiviteit Commune fraude versie 2.0. De pi-

lot hiervan zal in februari 2015 plaatsvinden. De leeractiviteit 

Fraude, master werd in 2014 ingevuld met het onderwerp Vaar-

diger onderhandelen voor Officieren van justitie. In 2015 wordt 

gekozen voor een onderwerp dat aansluit bij de Rechtspraak. In 

december 2014 vond de uitvoering plaats van de nieuwe leerac-

tiviteit Strafbaarheid van rechtspersonen. Deze kwam tot stand 

naar aanleiding van het jaarlijkse overleg met experts over het 

cursusaanbod Fraude en financieel. 

In het cluster Milieu en economie vond in 2014 verdere afstem-

ming over leeractiviteiten plaats met het MILG en de landelijke 

OvJ milieu. Tevens werd een start gemaakt met de ontwikke-

ling van de leeractiviteiten Besluit risico zware ongevallen en 

Europees milieurecht. De pilots hiervan vinden in 2015 plaats. 

Bovendien startte SSR met de ontwikkeling van een actualitei-

tendag die in 2015 zal plaatsvinden.

De herziening van het aanbod op het gebied van zeden gaat vrij 

moeizaam. De Commissie Zeden heeft zich inmiddels mede-ei-

genaar van de inhoud genoemd en heeft onderzoek gedaan naar 

de gewenste nieuwe opzet van en de samenstelling van deelne-

mers aan de nieuwe leeractiviteit(en). De ontwikkeling hiervan 

zal in 2015 doorlopen.

SSR heeft in zijn aanbod nog geen leeractiviteit op het gebied 

van Europees strafrecht. Aangezien het Europees Strafrecht 

steeds belangrijker wordt voor de Nederlandse rechtspraktijk is 

besloten om voor zowel Rechtspraak als OM een dergelijke cur-

sus te ontwikkelen. De eerste uitvoering zal in juni 2015 plaats-

vinden.

 

Onderdeel van de leeractiviteit Rechter-Commissaris Strafzaken, 

basis is een praktijkoefening. Deze vond in september 2014 voor 
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het laatst plaats in de Rechercheschool te Zutphen. Omdat deze 

wordt afgebroken moest een nieuwe locatie worden gevonden. 

Gekozen is voor de Politieacademie te Apeldoorn. Ook moest de 

inhoud worden herzien. Het bijstellen van de casus, de locatie 

uitvoeringsgereed maken, uitbreiding van de docentenpool en de 

afstemming met de Politieacademie is eind 2014 grotendeels 

afgerond.

Vanwege de ontwikkelingen op het gebied van bijzondere ge-

tuigen ontwikkelde SSR in 2014 een nieuwe leeractiviteit De 

bijzondere getuige (master/professionele ontmoeting), gericht op 

het vergroten van kennis en inzicht in het juridisch en praktisch 

kader met betrekking tot bedreigde getuigen en bedoeld voor 

(zeer) ervaren magistraten en leidinggevenden op dit onderwerp 

bij de politie. Op 27 november 2014 vond de pilotuitvoering van 

de cursus met succes plaats. 

Omdat er in België geen budget beschikbaar was moest de leer-

activiteit Samenwerking in strafzaken tussen België en Neder-

land worden afgezegd. In 2015 wordt deze wel weer georgani-

seerd. 

Van 19 t/m 23 mei 2014 vond in Wustrau de Studieweek Duits-

land/Nederland plaatsgevonden. Voorheen was dit een tweedaag-

se. De uitbreiding naar een week vond plaats op initiatief van de 

Justizakademie, die in samenwerking met de Deutsche Richtera-

kademie en SSR de studieweek organiseerde. In § 3.5 staat een 

uitgebreide beschrijving. 

In 2014 nam SSR het beheer van de digitale module Empirisch 

wetenschappelijk onderzoek over van het landelijk stafbureau. 

Deze zal via MIJN SSR kosteloos aangeboden worden. Wegens 

een technische storing in de software van de oorspronkelijk ont-

werper was dit in 2014 nog niet mogelijk.

Ook werd in 2014 een nieuwe digitale module Slachtoffers in de 

rechtspraak ontwikkeld. Dit betreft een just-in-time leeractiviteit 

met webcolleges, literatuur, wetgeving, jurisprudentie en richtlij-

nen betreffende het onderwerp slachtoffers. Deze leeractiviteit 

wordt in 2015 via MIJN SSR SSR kosteloos aangeboden aan alle 

medewerkers binnen de Rechtspraak.

In 2014 hebben verkennende gesprekken tussen de Hoge Raad 

en SSR plaatsgevonden, mede dankzij de tussenkomst van de 

Gebruikersraad. Naar verwachting zullen hieruit in 2015 con-

crete leeractiviteiten voortvloeien. In 2014 werd ook gestart met 

de ontwikkeling van drie nieuwe strafrechtmasters voor zowel 

Rechtspraak als OM. Het gaat om de masters Schikken na inter-

ne onderzoeken, Getuigenverhoor en Mensenhandel. Deze wor-

den in 2015 uitgevoerd.
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3. Bijzondere onderwerpen 2014

3.1. De nieuwe initiële opleidingen

De rio-opleiding
Op 7 januari 2014 is de eerste lichting van de rio-opleiding van 

start gegaan. Er is door velen binnen en buiten SSR hard gewerkt 

om dit mogelijk te maken. Vervolgens konden in april, juli en 

oktober ook de lichtingen 2, 3 en 4 van start gaan. Er zijn in 

2014 53 rio’s met de nieuwe opleiding begonnen, waaronder, 

om diverse redenen, slechts 20  rio’s die de vierjarige opleiding 

volgen. Dit in plaats van de aanvankelijk beoogde 33 (drie per 

rechtbank).

De basis van de opleiding was tijdig, dat wil zeggen op de afge-

sproken datum 1 januari 2014, gereed. In het verder ontwikke-

len van leeractiviteiten die onderdeel zijn van de module lerende 

professional en de vervolmaking van de rechtsgebiedsspecifieke 

leeractiviteiten is in de eerste helft van 2014 nog veel tijd en 

energie gestoken om ook deze tijdig, voor de instroom van rio’s 

in die desbetreffende fases, klaar te hebben. De rio-opleiding 

is een maatwerkopleiding. Voor iedere afzonderlijke rio is de 

opleiding (binnen zekere grenzen) dan ook anders. Dit bracht 

organisatorisch een behoorlijke verandering met zich mee, zowel 

voor SSR als voor de gerechten. Binnen SSR werd veel werk 

gestoken in het procesmatig goed inrichten en optimaliseren van 

de organisatie om dit maatwerk invulling te kunnen geven. Daar-

voor werden een rio-bureau ingesteld, werkprocessen ingericht 

en een rio-portaal gelanceerd. Ook werd een “rio-kaart” ontwik-

keld, waarmee de cursusadministratie per rio overzichtelijk kan 

worden weergegeven.

De beoordeling van de rio’s is volledig nieuw vormgegeven. SSR 

heeft hier als landelijke procesbegeleider een belangrijke bijdra-

ge aan geleverd. SSR organiseerde in mei en oktober de selec-

tie van de leden van de landelijke beoordelingscommissie. Deze 

leden werden kort na hun selectie in een door SSR ontwikkelde 

training opgeleid voor hun taak. SSR stelde medio 2014 een 

beoordelingsadviseur aan die de spil vormt van de qua samen-

stelling steeds wisselende beoordelingscommissies. In oktober 

2014 vonden de eerste beoordelingen plaats. 

Eind 2013 werd een SSR-medewerker benoemd tot vast lid van 

de landelijke intakecommissie. Deze medewerker is de vaste spil 

van elke intakecommissie die, voor wat betreft de andere leden, 

steeds wisselt van samenstelling. Het SSR-lid van de intakecom-

missie leverde in 2014 een belangrijke bijdrage aan het landelijk 

concretiseren en invullen van het intakeproces. In oktober werd 

de intake met inbreng van alle leden van de intakecommissie 

geëvalueerd. Hieruit kwam naar voren dat de Leidraad intake 

(de systematiek) in de praktijk goed werkt. Ook kon worden ge-

constateerd dat de adviezen in veruit de meeste gevallen door 

de besturen daadwerkelijk werden overgenomen. Door het zorg-

vuldige proces van intake wordt het opleidingsbelang van de rio 

goed gewaarborgd.

De praktijkopleiders hebben binnen de nieuwe initiële een hele 

belangrijke rol als coach van de rio en begeleider op de werkplek. 

Ter ondersteuning van de praktijkopleiders ontwikkelde SSR in 

2013 samen met de gerechten het leertraject Praktijkopleider. 

In 2014 werd dit leertraject verder verbeterd. In 2014 gingen elf 

uitvoeringen van start waarvan er acht in 2014 werden afgerond. 

Het leertraject riep bij sommigen weerstand op. Vooral bij de 

eerste module kwam af en toe naar voren dat sommige deelne-

mers het niet eens zijn met, of niet gecommitteerd zijn aan de 

uitgangspunten van de nieuwe rio-opleiding. Dit is nog wel een 

belangrijk aandachtspunt voor de opleiding. Het straalt niet al-

leen negatief af op het leertraject voor de praktijkopleiders, maar 

het kan ook de rio’s in een lastige positie brengen.

In het kader van de rio-opleiding voorzag SSR ook in ontwikkel-

trajecten voor docenten. SSR ontwikkelde in 2014 twee trainin-

gen: Krachtig en praktijkgericht doceren (voorheen bekend onder 

de naam Didactische vaardigheden voor docenten) en Flexibel 

leren in een digitale wereld. In de eerste training wordt geoefend 

met verschillende didactische vaardigheden. In de tweede trai-

ning worden de docenten meegenomen in de wereld van leren 

en doceren in de 21e eeuw. De deelnemers worden wegwijs ge-

maakt in de mogelijkheden die er zijn op het gebied van digitaal 

leren met tools als: webcolleges, video, digitale toetsen, quizzen, 

online opdrachten, polls, social- en blended learning. 

Al met al is met de nieuwe rio-opleiding naar de mening van 

SSR met veel succes een prachtige nieuwe en moderne initiële 

opleiding voor de Rechtspraak neergezet, een waardig opvolger 

van de raio-opleiding. 

Over de start van de eerste lichting is in § 3.5 meer informatie 

te vinden.

De oio-opleiding 
In april 2014 ging ook de nieuwe oio-leergang van start. De 

oio-leergang is de initiële opleiding van het OM voor (arrondisse-

ments) officier van justitie en is samen met de rio-opleiding de 

opvolger van de raio-opleiding.

In 2014 gingen acht oio’s van start. Eén oio heeft de leergang 

moeten beëindigen omdat deze – ook na herkansing – het ZVB 

niet behaalde. Over de start van de eerste lichting is in § 3.5 

meer informatie te vinden.

Vanaf de start in 2012 was SSR, samen met het Parket-Gene-

raal, intensief betrokken bij het ontwerp en verdere ontwikkeling 

van de oio-leergang. Met name de lector Strafrecht OM, de sec-

torspecialist en de onderwijskundigen van SSR gaven samen met 

OM-ers uit de praktijk vorm en inhoud aan het curriculum. 

De nieuwe leergang bestaat uit een aantal verschillende leerwer-

komgevingen en duurt tussen de 18 en 48 maanden. Leeractivi-

teiten worden modulair aangeboden. Steeds wordt, zowel bij de 

voorbereiding van de opdrachten als bij de bijeenkomsten, de 

verbinding gelegd met de werkplek en de werkzaamheden in de 

betreffende leerwerkomgeving. De opzet van veel leeractiviteiten 

is vernieuwend en wijkt qua opzet en vorm vrijwel volledig af van 

de reguliere leeractiviteiten. 

SSR bouwde in 2013 en 2014 bovendien het zogenaamde 

oio-portaal, waarin alle instructies, lesmateriaal en overige be-

langrijke punten voor de oio, de praktijkopleiders en docenten te 

vinden zijn. Naast informatie over de leeractiviteiten staan ook 

de portfolio’s van de oio’s in het portaal. 

De introductieperiode van de oio’s beslaat twee maanden. Deze 

zijn uitsluitend bestemd voor leeractiviteiten en bereiden voor op 

de proeve van bekwaamheid om het zogenaamde zittingsvaar-

digheidsbewijs (ZVB) te verkrijgen. Het bezit van het ZVB is een 

voorwaarde om te kunnen worden benoemd tot plv. officier van 

justitie. Deze benoeming is noodzakelijk om de oio de bevoegd-

heid te geven politierechterzittingen te doen. Er is eenmalig een 

herkansing mogelijk. Slaagt de oio dan ook niet, dan wordt de 

opleiding beëindigd. De proeve van bekwaamheid bestaat uit 

een simulatie van een zitting met een rechter en advocaat en 

met twee acteurs als verdachte en slachtoffer. Vanuit SSR wordt 

een realistische casus aangeleverd in de vorm van een compleet 

procesdossier die de oio’s kort voor de proeve krijgen. De proeve 

wordt beoordeeld door twee kwaliteitsofficieren van justitie. De 

gehele organisatie rondom de proeve van bekwaamheid wordt 

verzorgd door SSR. De opzet van de introductieperiode inclusief 

proeve van bekwaamheid werd in 2014 ook geïntroduceerd in de 

opleiding voor assistent officier van justitie.
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Vanzelfsprekend gaan de leeractiviteiten voor de oio’s door na de 

introductieperiode, maar wordt de frequentie van de activiteiten 

lager. In 2014 ontwikkelde SSR daartoe op een nieuwe leest ge-

schoeide leeractiviteiten met betrekking tot een aantal gebruike-

lijke onderwerpen als interceptie, BOB-middelen e.d. In principe 

beslaan de bijeenkomsten van de leeractiviteiten één dag en de 

voorbereiding ook. Naast deze reguliere onderwerpen werden in 

het curriculum ook zogenaamde brede-blik-bijeenkomsten ont-

wikkeld en uitgevoerd. Deze bijeenkomsten worden door SSR als 

master georganiseerd en zijn ook toegankelijk voor rio’s. In 2014 

werd onder meer een master over rechtspsychologie en kansre-

kening ontwikkeld en uitgevoerd. Daarnaast ontwikkelde SSR in 

2014 tevens een groot aantal op oio’s gerichte leeractiviteiten 

die in 2015 zullen worden uitgevoerd. Waar mogelijk zullen deze 

leeractiviteiten ook worden aangeboden in het reguliere aanbod. 

De opleiding voor assistent-officier van justitie 
In de afgelopen jaren heeft SSR cursussen georganiseerd die 

samen een leergang voor assistent-officier van justitie vormden. 

In principe betrof dit grotendeels cursussen uit het reguliere cur-

susaanbod. In 2014 werd deze opleiding ingrijpend gewijzigd. 

Reden hiervoor was de start van de oio-leergang en de daarin 

opgenomen verplichting om een ZVB te behalen. Deze verplich-

ting werd in 2014 ook voor de assistent officieren ingevoerd. Per 

september 2014 gingen in verband daarmee een viertal leergan-

gen voor assistent officier van start die grotendeels op dezelfde 

leest zijn geschoeid als de oio-leergang voor wat betreft de intro-

ductieperiode en de proeve van bekwaamheid. Na de introduc-

tieperiode worden in de vervolgperiode nog een aantal andere 

leeractiviteiten aangeboden. Ook de assistent officieren maken 

gebruik van een eigen SSR-portaal. De leeractiviteiten vonden 

plaats in groepen van maximaal 12 deelnemers, zodat zo effec-

tief mogelijk geleerd kan worden.

Jonge juristen CVOM
In 2014 werden bij het Virtueel Parket bij de CVOM veertig nieu-

we jonge juristen aangesteld. Zij moesten in een tijdspanne van 

minder van één maand opgeleid worden om zowel commune als 

ook verkeerszaken te kunnen beoordelen. Om dit te kunnen re-

aliseren stelde SSR in nauwe samenwerking met vertegenwoor-

digers van CVOM en DVOM een maatwerkprogramma samen dat 

bestond uit de onderdelen Algemene introductie OM en CVOM, 

Strafrechtelijk bewijs, Opzet en schuld, deelnemingsvormen, 

Wegenverkeerregelgeving, Tenlasteleggingstechniek in theorie en 

praktijk (commuun en verkeer) en Verweren in het strafrecht. De 

geboden leeractiviteiten werden zo veel mogelijk duaal aangebo-

den, waardoor werk en leren zo dicht mogelijk bij elkaar werden 

gebracht. Daar waar enigszins mogelijk werden contactbijeen-

komsten teruggebracht tot een maximum van één dag. Gezien de 

zeer positieve ervaringen binnen CVOM is de wens uitgesproken 

om deze samenwerking in maatwerkopleidingen bij een nieuwe 

instroom bij CVOM in 2015 te herhalen.

3.2. Leiderschapsontwikkeling

Leiderschapsontwikkeling Rechtspraak
SSR ontwikkelde de bestaande leiderschapstrajecten in 2014 

verder door. Naast de trajecten die al liepen startte SSR een 

nieuw traject voor aankomend bestuurders en een traject voor 

operationeel leidinggevenden. 

Collectieve Bestuurskracht 
Het traject Collectieve Bestuurskracht werd in september 2014 

succesvol afgerond. Doel van het traject was de onderlinge sa-

menwerking, tussen de (veelal) nieuwe bestuurders van de ge-

rechten, de leden van de Raad en de leiding van het bureau van 

de Raad, SSR, LDCR en Spir-It te verbeteren. Het traject startte 

in 2013 na de HGK en bestond uit verschillende bijeenkom-

sten en intervisie. In de afsluitende bijeenkomst, waarbij met de 

groep kort stil werd gestaan bij de resultaten, kwam vooral naar 

voren dat het begrip voor elkaars rol is toegenomen en dat men 

elkaar beter heeft leren kennen. Ook werd afgesproken dat Col-

lectieve Bestuurskracht wordt voortgezet: vanaf 2015 zal in het 

kader van Collectieve Bestuurskracht tweemaal per jaar door een 

gerecht een bijeenkomst worden georganiseerd. SSR zal deze 

mede vormgeven om te zorgen voor continuïteit van het traject.

Aankomend bestuurders en landelijke programmamanagers

In een traject lopend van oktober 2013 tot mei 2014 maakte 

SSR samen met een begeleidingscommissie een globaal ontwerp 

voor het MD-programma gericht op aankomend bestuurders en 

landelijke programmamanagers. In september 2014 vond de 

eerste bijeenkomst van het traject plaats, waarvoor vijftien deel-

nemers door de Raad voor de rechtspraak waren geselecteerd. In 

2014 vonden drie van de twaalf bijeenkomsten plaats. Ook werd 

gestart met intervisie. Het traject loopt tot maart 2016. 

Teamvoorzitters
In 2014 gingen twee leergangen voor teamvoorzitters van start en 

werden vijf lopende trajecten afgerond. Naar aanleiding daarvan 

vond in 2014 een uitvoerige evaluatie van het traject plaats. Op 

basis daarvan werd het op onderdelen aangepast. De bestaande 

modules gericht op de ontwikkeling van persoonlijk leiderschap 

werden aangevuld met kennisworkshops gericht op bedrijfsvoe-

ringsaspecten, zoals HR-management en inzicht in planning & 

verantwoording. In deze kennisworkshops werd samengewerkt 

met specialisten van het LDCR. Ook kwam er in het traject meer 

aandacht voor verandermanagement. In november 2014 startte 

de eerste uitvoering van het aangepaste traject. Ook werden in 

2014 de bedrijfsvoeringsmodules voor teamvoorzitters (Inzicht 

in projectmatig werken, HR voor leidinggevenden en P&C voor 

leidinggevenden) ontwikkeld en uitgevoerd. 

Operationeel leidinggevenden (KEI)
Sinds juni 2014 gingen acht uitvoeringen van de MD-leergang 

voor operationeel leidinggevenden en coördinatoren (KEI) van 

start, waarvan er twee ook in 2014 werden afgerond. Per uit-

voering nemen 10-12 deelnemers deel. De deelnemers hebben 

een zeer diverse achtergrond en ervaring. Ze hebben gemeen-

schappelijk dat ze allen aan de lat staan om de veranderingen 

die voortkomen uit KEI goed te begeleiden. De leergang bestaat 

uit vijf inhoudelijke blokken. In drie daarvan hebben (vakinhou-

delijke) gastsprekers uit de Rechtspraak een belangrijke rol. De 

leidinggevenden van de deelnemers worden actief bij de leer-

gang betrokken, zowel aan het begin van het traject als bij de 

afsluiting. Er wordt hen gevraagd om gedurende het traject de rol 

van interne mentor te pakken voor de deelnemers. E-coaching 

maakt het voor alle deelnemers expliciet mogelijk om de focus 

op de individuele ontwikkeldoelen te houden en er gericht aan te 

werken. De KEI MD-leergang beslaat een periode van gemiddeld 

6-7 maanden.
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Coaching en intervisie
Coaching en intervisie maakten ook in 2014 en belangrijk en 

onmisbaar onderdeel uit van de leeractiviteiten en trajecten op 

het gebied van leiderschap. Daarnaast bracht SSR in 2014 op 

verzoek 60 adviezen uit voor coaching. 35 keer is een coachee 

aan een interne coach gekoppeld en 20 keer is iemand gekop-

peld met een externe coach. 

In het najaar van 2014 heeft SSR een zeer succesvolle dag over 

coaching en intervisie georganiseerd. Hierbij waren meer dan 

honderd deelnemers aanwezig. Het belang van coaching en in-

tervisie als ontwikkelinstrument, ondersteuning in leertrajecten 

en middel om tot een cultuurverandering te komen werd tijdens 

deze dag zeer duidelijk. Hieronder, in § 3.5, wordt dieper inge-

gaan op deze dag. 

Ook maakte SSR ten behoeve van Jaarplan en de begroting 

2015 een plan voor coaching en intervisie. De verschillende re-

flectie-instrumenten die SSR aanbiedt zijn daarin inhoudelijk en 

financieel uitgewerkt.  

Leiderschapsontwikkeling OM

Leergang Leren Leiden 
In 2014 nam SSR de organisatie en coördinatie van de leergang 

Leren Leiden op zich. Deze leergang wordt uitgevoerd in samen-

werking met het OM en met trainingsbureau Second Nature.

In de leergang staat persoonlijke ontwikkeling centraal en de 

aanpak is sterk praktijkgericht. De leergang is bedoeld voor af-

delingshoofden binnen het OM en bestaat uit drie “fundamen-

ten” bij OM-spaces (bedrijfsvoering in relatie tot leiderschap, 

HRM-basics en zicht op zaken, zicht op mensen en ‘het gesprek’) 

en zeven blokken met Second Nature. Ook intervisie maakt on-

derdeel uit van de leergang en ondersteunt bij het bereiken van 

de persoonlijke leerdoelen en stimuleert de leidinggevende om 

met anderen een blijvende leeromgeving te creëren. Elk blok be-

staat uit een bijeenkomst van twee dagen, met soms voorberei-

dende opdrachten en/of praktijkopdrachten. De bijeenkomsten 

bij OM-spaces en met Second Nature dienen ter ondersteuning 

op het leren in de praktijk. Wat de leidinggevende in de praktijk 

tegenkomt wordt behandeld en er is veel ruimte voor het uitwis-

selen van ervaringen en inzichten alsmede voor het oefenen van 

vaardigheden. Gedurende de gehele leergang werken de leiding-

gevenden in twee groepen aan een opdracht die in het teken van 

de personele transitie binnen het OM moet staan. De in 2014 

gestarte groep bestond uit 12 personen. Naar verwachting star-

ten er in 2015 nog twee leergangen. 

3.3. iSSR

Het team iSSR is als uitloper van het afgesloten project SSR 

NEXT actief op het gebied van de digitalisering en multimediali-

sering van de SSR-activiteiten. In dit kader werden in 2014 por-

tals opgeleverd voor de rio-opleiding, de oio-leergang, de vertrou-

wenspersonen integriteit en voor de leergang assistent officieren. 

Ook werd de website van SSR gemoderniseerd en werd MijnSSR 

als leeromgeving verder verbeterd. 

Rio-portaal
Nadat het rio-portaal eind 2013 in eerste release gereed was, 

kon het portaal in 2014 door de eerste vier lichtingen echt in 

gebruik worden genomen en getest. Het rio-portaal werd positief 

ontvangen en is een betrouwbaar onderdeel geworden van de 

rio-opleiding. De rio’s en andere betrokkenen leverden in 2014 

de nodige input voor verbeteringen in het gebruiksgemak. Daar-

door kon het portaal voortdurend worden verbeterd en konden 

aanloopproblemen en kinderziektes worden opgelost. 

Een belangrijk onderdeel van het portaal is het door het team 

iSSR ontwikkelde digitale portfolio dat door elke rio wordt gevuld 

en dat een cruciale rol speelt in de beoordeling. 

De eerste beoordelingsronde vond in oktober 2014 plaats. Hier-

voor werd een module in het portfolio-gedeelte ontwikkeld bin-

nen het rio-portaal waarin beoordelaars afgeschermd kunnen 

samenwerken. Deze eerste beoordelingsgronde is (technisch) 

succesvol verlopen.

Het Rio-portaal kende in 2014 vier lichtingen rio’s (53 perso-

nen). Daarnaast hebben docenten, kernopleiders, praktijkoplei-

ders en medewerkers van SSR in het Rio-portaal gewerkt aan 

392 leeractiviteiten. In totaal hebben 411 gebruikers in het 

portaal gewerkt en hebben zij in totaal 16000 keer ingelogd. Ge-

middeld kent het Rio-portaal 75 bezoekers per dag. Het portaal 

is een stabiele omgeving gebleken en kende geen down time. 

Er is in 2014 streng gestuurd op de rechten en rollen-structuur 

achter het portaal. Toegang tot het portaal werd tot een minimum 

beperkt. Vanuit het oogpunt van privacy, maar ook vanuit het 

oogpunt van het vertrouwen van de rio’s in het portaal is dat erg 

belangrijk.

Oio-portaal 
Naast het rio-portaal is in april 2014 het oio-portaal live gegaan. 

Deze leeromgeving is gestoeld op dezelfde technologie en ont-

werp als het rio-portaal. Eind 2014 werkten acht oio’s (lichting 

april 2014) in dit portaal. Onder meer werden proefzittingen ten 

behoeve van het verkrijgen van het ZVB opgenomen en door iSSR 

in een afgeschermde omgeving online geplaatst, zodat deze be-

oordeeld kunnen worden.

Samen met overige betrokkenen zijn er in 2014 79 gebruikers 

actief geweest in het portaal (3000 logins, gemiddeld 10 bezoe-

kers per dag). Er zijn 75 leeractiviteiten ondergebracht in het 

oio-portaal.

Leergang Assistent-officier
Ook voor de leergang Assistent-officier werd een speciaal portaal 

gebouwd in MijnSSR. In 2014 gingen vier lichtingen van start 

en werd er volop gebruik gemaakt van deze online leeromgeving. 

Net als in de oio-leergang werden onder meer proefzittingen ten 

behoeve van het verkrijgen van het ZVB opgenomen en door iSSR 
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in een afgeschermde omgeving online geplaatst, zodat deze be-

oordeeld kunnen worden.

Video-bibliotheek
In 2014 werd gestart met de opbouw van een SSR-videobiblio-

theek binnen het eigen Justitienetwerk met behulp van Media-

Site-software. Hiermee wordt ervoor gezorgd dat eventueel ver-

trouwelijke beelden binnen de eigen beveiligde omgeving staan. 

Eind 2014 waren er 459 videoproducties in deze bibliotheek 

opgenomen en is er bijna 4000 uur bekeken. 

SSR-website
In samenwerking met het team communicatie zorgde iSSR in 

2014 voor een ingrijpende vernieuwing van de SSR-website. 

Deze vernieuwing betrof de techniek en de “look & feel”. Dat 

resulteerde in een beter toegankelijke site en daarmee voor een 

beter toegankelijk aanbod van SSR. De website werd overzichte-

lijker van opzet en aantrekkelijker voor de gebruiker. 

KEI
Voor het project KEI is iSSR in 2014 de samenwerking aange-

gaan met Spir-It. De docenten van Spir-It kregen een korte oplei-

ding in het maken van Moodle-pagina’s. Ook werd gestart met de 

verkenning van de mogelijkheden een KEI-portaal in MijnSSR te 

creëren om daar alle KEI-opleidingen in onder te brengen.

3.4. Internationaal 

Lidmaatschap EJTN in 2014
De inzet van SSR binnen het European Judicial Training Network 

(EJTN) in 2014 stond grotendeels in het teken van vernieuwing 

van onderwijsvormen en de onderliggende leerfilosofie voor het 

opleiden van rechters en officieren. Begin 2014 werden de re-

sultaten van een onderzoeksproject van het EJTN over dit on-

derwerp gepubliceerd met de titel: Study on Best Practices in 

Training of Judges and Prosecutors in Europe. SSR maakte deel 

uit van het onderzoeksteam. Tijdens een Europese conferentie in 

Brussel in juni over dit onderzoeksproject presenteerde SSR een 

Nederlandse best practice met betrekking tot blended learning, 

die door de aanwezigen met veel interesse werd ontvangen. 

Begin juni 2014 werd SSR tijdens de General Assembly van het 

EJTN met een meerderheid van stemmen gekozen tot voorzit-

ter van de nieuwe werkgroep Judicial Training Methods. Om de 

kandidatuur kracht bij te zetten toonde SSR voorafgaand aan 

de stemming een animatie, getiteld Ready for tomorrow. Daarin 

schetst SSR zijn visie op het opleiden van rechters en officieren 

van justitie in de (nabije) toekomst.

In september organiseerde SSR het EJTN-seminar “Professional 

Development through supervision and intervision”. SSR wordt 

dikwijls gevraagd door collega-opleidingsinstituten binnen de EU 

om zijn kennis en ervaring met betrekking tot het opleiden van 

praktijkopleiders met hen te delen. Ook dit seminar voor mento-

ren en praktijkopleiders uit verschillende Europese landen, werd 

zeer goed bezocht en beoordeeld.

Tijdens de EJTN-Directeurenconferentie in december 2014 werd 

het bovengenoemde Best Practices-rapport besproken door de 

directeuren van de gerechtelijke opleidingsinstituten in Europa, 

vertegenwoordigers van de Europese Commissie en het Europees 

Parlement. De organisatie van de conferentie was in handen van 

SSR, de voorzitter van de nieuwe werkgroep.

Twee EJTN collega-instituten hebben in 2014 een werkbezoek 

aan SSR gebracht: het Belgische instituut (IGO-RFJ) en de Judi-

cial Academy uit Schotland. Dit laatste bezoek stond specifiek in 

het teken van digitalisering en e-learning. 

Op verzoek van EJTN nam SSR in 2014 zitting in de Europe-

se Working Group on Human Rights Training Methodology van 

het programma Human rights Education for Legal Professionals 

(HELP) van de Raad van Europa. Een van activiteiten van deze 

werkgroep is de revisie van het Handbook on HELP training me-

thodology. SSR verzorgt daarbij het hoofdstuk over gebruik van 

video in opleiding- en trainingsactiviteiten.

Europese opleidingsactiviteiten

Themiscompetitie
SSR stuurde in 2014 wederom een team naar de Themiscom-

petitie, bestaande uit raio’s Martijn Zwiers en Angela Klaver en 

de zojuist gestarte oio Disa Jironet-Loewe. Het team, met als 

coach SSR-lector Strafrecht OM Leon Plas, streed met negen 

andere Europese teams om een finaleplaats. Het centrale the-

ma van deze halve finale, die gedurende drie dagen in Glasgow 

plaatsvond, was ‘Internationale 

samenwerking in strafzaken’. 

Het Nederlandse team had 

binnen dit thema ‘Het Euro-

pese Openbaar Ministerie’ als 

onderwerp gekozen. Het niveau 

van de presentaties en de-

batten was hoog en de teams 

waren aan elkaar gewaagd. De 

jury besloot dat uit deze halve 

finale Roemenië en Nederland 

door mochten naar de finale. 

De finale werd in Krakau gehouden met als thema “Internationa-

le samenwerking in civiele zaken”. Het Roemeense team heeft 

uiteindelijk de finale gewonnen.

AIAKOS
EJTN organiseert jaarlijks de AIAKOS-uitwisseling voor rechters 

en officieren in opleiding. Doel van de uitwisseling is om bij rech-

ters en officieren in opleiding een bredere blik en meer begrip te 
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creëren voor de rechtssystemen in Europa. 

SSR ontving in de laatste week van november 24 Europese ‘trai-

nees’ en een docent om kennis te laten maken met het Neder-

landse rechtssysteem. Het programma bestond uit presentaties, 

zittingen, bezoeken, ontmoetingen en discussies met Nederland-

se raio’s en rio’s. Er werd onder andere gesproken over initiële 

opleiding, ethiek en deontologie, Europese rechtssystemen, in-

ternationale samenwerking in civiele zaken, het Europees arres-

tatiebevel en uitlevering, en het Internationale Strafhof. In de 

eerste week van december reisden dertien Nederlandse raio’s en 

rio’s af naar Frankrijk, Italië, Roemenië, Finland, Estland, België, 

Slovenië en Portugal om een soortgelijk programma te volgen.

Exchange Programme
Jaarlijks nemen Nederlandse magistraten deel aan het Exchange 

Programme van het EJTN. Het belangrijkste doel van deze ‘short 

term exchanges’ van twee weken is om magistraten kennis te la-

ten maken met het werk van hun collega’s in een ander EU-land 

en met een ander rechtssysteem. Op deze manier kan ook de 

eigen beroepspraktijk vanuit een ander perspectief worden beke-

ken. In 2014 deden 29 Nederlandse magistraten mee aan het 

uitwisselingsprogramma en SSR ontving 30 Europese magistra-

ten. Het programma van de eerste week werd door SSR georga-

niseerd. Naast presentaties over het Nederlandse rechtssysteem, 

inclusief ontmoetingen met gerechtscoördinatoren Europees 

recht, werden er bezoeken gebracht aan Eurojust, de Raad van 

State, de Hoge Raad en het Internationale Strafhof. De twee-

de week hebben de deelnemers stage gelopen bij verschillende 

rechtbanken en parketten. Hier hebben zij zittingen bijgewoond 

en ervaringen uitgewisseld met hun Nederlandse collega’s over 

hun dagelijkse werkpraktijk. 

Summerschool Roemenië
Van 22 - 27 juli 2014 vond in het kader van een EU-project, in 

samenwerking met de Spaanse en de Roemeense school voor de 

magistratuur in Roemenië de tweede summerschool plaats over 

regelgeving, rechten van en gevolgen voor slachtoffers van mis-

drijven. Deelnemers waren beginnende officieren van justitie en 

rechters uit Roemenië, Spanje en Nederland. Tijdens deze week 

hielden trainers en experts uit bovengenoemde landen inleidin-

gen over onder meer getuigenbescherming, huiselijk geweld, 

het kind als slachtoffer, mediation in het strafrecht, ‘restorative 

justice’ en Europese regelgeving. Daarnaast gaven deelnemers 

presentaties over de stand van zaken in hun eigen land, waren 

er workshops en werd casuïstiek besproken. De Nederlandse 

experts waren afkomstig van de Universiteit Tilburg (Intervict). 

Vanuit Nederland namen 13 assistent officieren van justitie en 

raio’s deel.

Overige Europese opleidingsactiviteiten
Naast bovengenoemde Europese opleidingsactiviteiten namen 

Nederlandse rechters en officieren van justitie deel aan diver-

se andere opleidingsactiviteiten in Europa zoals de afsluitende 

conferentie van het project Standing of Victims in Criminal pro-

ceedings, de conferentie Cross border Insolvency, het seminar 

Secondary Traumatic Stress, het seminar Language training on 

the vocabulary of judicial cooperation in criminal matters and in 

civil matters (French and English), de seminars EAW and MLA 

simulations en de seminars Obtaining and transferring evidence 

in criminal matters between Member States in view of securing 

its admissibility.

Internationale samenwerking
SSR ontwikkelde in 2014 in samenwerking met het National In-

stitute for Justice (NIJ) in Sofia (Bulgarije) vier leeractiviteiten in 

het kader van een samenwerkingsproject over financieel recher-

cheren en voordeelsontneming in mensenhandelzaken. Naast 

Nederlandse docenten werden drie Bulgaarse docenten ingezet 

die in 2013 door SSR waren opgeleid in didactische vaardighe-

den. Per cursus namen gemiddeld 30 personen uit de Bulgaarse 

rechtspraak, het openbaar ministerie en de politie deel. De leer-

activiteiten werden alle zeer goed gewaardeerd: gemiddeld een 

5.7 op een schaal van 6.

In het kader van een Coprol-project, gefinancierd door het Minis-

terie van Buitenlandse Zaken, voerde SSR in Albanië en Bosnië 

Herzegovina twee train-de-trainer cursussen over mensenhandel 

uit. Deze werden gevolgd door terugkomdagen waarin de loka-

le trainers hun kennis en didactische opgedane vaardigheden 

konden laten zien. In het najaar organiseerde SSR in beide lan-

den twee expertmeetings over de positie van het slachtoffer in 

mensenhandelzaken. Daarbij waren zowel lokale en Nederlandse 

experts betrokken. Op 13 november heeft een delegatie van het 

opleidingsinstituut uit Bosnië Herzegovina een bezoek gebracht 

aan SSR, waarbij vooral aandacht werd besteed aan de organisa-

tie van een opleidingsinstituut en de inzet van digitale leermid-

delen in het curriculum. 

Eind oktober bracht een delegatie uit Georgië een driedaags 

bezoek aan SSR. Dit bezoek vond plaats in het kader van een 

project van de Raad van Europa, Developing the Capacity of the 

High School of Justice of Georgia, dat gesubsidieerd wordt door 

de Nederlandse Minister van Buitenlandse Handel en Ontwikke-

lingssamenwerking. Tijdens het bezoek werd de delegatie geïn-

formeerd over de organisatie en werkwijze van SSR.

In het kader van het Twinning project Improved relations bet-

ween mass media and the Judiciary in Turkey nam SSR begin 

2014 samen met de Raad voor de rechtspraak deel aan een 

expertmeeting in Ankara. Tijdens deze bijeenkomst vergeleken 

Turkse en Nederlandse experts de dagelijkse praktijk en regelge-

ving met elkaar en formuleerden zij gezamenlijk aanbevelingen 

hoe de opleiding voor persrechters en persofficieren vorm gege-

ven kan worden.

In november 2014 nam de voorzitter van het College van Bestuur 

deel aan een voorbereidend bezoek van de Raad voor de recht-

spraak, de rechtbank Overijssel en SSR aan Skopje (Macedonië). 

De contacten tussen de Nederlandse en Macedonische Raden 

voor de rechtspraak resulteerden in een samenwerkingsproject, 

dat in 2015 van start zal gaan. SSR en haar Macedonische coun-

terpart gaan in het kader van dit project een aantal opleidingsac-

tiviteiten ontwikkelen.

Eind augustus 2014 vond een studiebezoek plaats van zes Bah-

reinse rechters. In opdracht van de Suprême Judicial Council 

van Bahrein ontwikkelen zij een initiële opleiding voor rechters 

in Bahrein. Doel van het bezoek was om hiervoor kennis op te 

doen. De keuze voor SSR was mede ingegeven door de Neder-

landse ervaring met de combinatie van opleiden en werken. Ook 

na het bezoek aan Nederland ging de uitwisseling van informatie 

en ideeën door via e-mail en Facetime. Gedurende het bezoek 

was er al een Skype-verbinding met Bahrein in de lucht, zodat 

men op afstand naar de presentaties en discussies kon luiste-

ren. Mede dankzij dit bezoek hebben de rechters een (eerste) 

programma voor de initiële opleiding kunnen ontwikkelen. Op 

4 december is de eerste lichting rechters-in-opleiding van start 

gegaan met de nieuw ontwikkelde opleiding.

In november ontving SSR een delegatie uit Indonesië, met o.a. 

vertegenwoordigers van het Indonesische opleidingsinstituut. Het 

bezoek vond plaats ter voorbereiding van het samenwerkingspro-

ject tussen SSR en het Indonesische opleidingsinstituut, waarbij 

ook het Centre for International Legal Cooperation (CILC) is be-

trokken. Dit project zal in januari 2015 – nadat het de afgelopen 

jaren een aantal keren is uitgesteld – van start gaan.
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3.5. Events 2014

In 2014 vonden diverse bijzondere events en in het oog sprin-

gende gebeurtenissen plaats die hieronder in chronologische 

volgorde worden weergeven. Een aantal hiervan werd al in de 

vorige hoofdstukken aangestipt. 

Nieuwe rio-opleiding van start! 6 januari 2014 te Utrecht
Met de aftrap van de Startweek op maandag 6 januari 2014 is 

de nieuwe rio-opleiding een feit geworden. Dit is het resultaat 

van een intensief traject van drie jaar ontwerpen, ontwikkelen 

en implementeren. De eerste groep bestaat uit elf enthousiaste 

rechters in opleiding (rio’s). De realisatie van de nieuwe oplei-

ding tot rechter en raadsheer is een gezamenlijke inspanning 

van de gerechten, SSR en de Raad voor de rechtspraak. Meer 

verantwoordelijkheid voor de rio, aansluiting bij meegebrachte 

ervaring, scheiding van opleiden en beoordelen en meer focus 

op maatschappelijke betrokkenheid zijn belangrijke en innova-

tieve aspecten van de rio-opleiding. In het ‘Rio-portaal’ kan de 

rio bovendien 24/7 zijn opleidingsinformatie inzien en feedback 

en resultaten uitwisselen met opleiders en andere betrokkenen.  

Tijdens de intensieve Startweek die in Utrecht plaatsvond, maak-

ten de rio’s kennis met elkaar, met de kernopleiders en met de 

rechterlijke organisatie. De Startweek maakt onderdeel uit van 

de drie maanden durende Voorfase. In die periode ontdekken en 

verkennen de rio’s het vak van rechter of raadsheer en hun eigen 

route naar de eindtermen. Na deze januari-groep startten er ook 

in april, in juli en in oktober nieuwe lichtingen rio’s. 

Meer informatie over de opleiding is te vinden in de Studiegids 

Rio-opleiding.

SSR Zesdaagse. Wie wint de gele toga? Eerste bijeenkomst te 
Den Bosch, 30 januari 2014 te Den Bosch
Op 30 januari 2014 ging de SSR Zesdaagse van start met een 

bijeenkomst in Den Bosch. In deze zesdaagse streden dertien 

sprekers om de gele toga, een prijs bedoeld voor de meest inspi-

rerende en interactieve presentatie. De echte winnaars van deze 

strijd zijn natuurlijk de bezoekers. De jaarlijkse SSR Zesdaagse 

is een ontmoeting tussen wetenschap en rechtspraak rond het 

rechterlijk oordeel in de breedste zin. Niet alleen het vonnis, 

maar de gehele gerechtelijke procedure wordt daarbij onder de 

loep genomen door zes koppels van verschillende samenstelling. 

Op zes verschillende locaties in het land behandelen ze ieder 

een thema. De Zesdaagse kan als geheel maar ook afzonderlijk 

worden gevolgd en biedt verdieping, kennisoverdracht en inter-

activiteit ineen en is met name bedoeld voor ervaren rechters, 

raadsheren en officieren van justitie. Bezoekers van de Zesdaag-

se werden tevens uitgenodigd voor een zevende en afsluitende 

bijeenkomst op 10 april in Utrecht.

De eerste bijeenkomst in Den Bosch stond in het teken van 

waarheidsvinding Centrale boodschap was dat magistraten 

kunnen zorgen voor een betere waarheidsvinding wanneer zij 

vanaf het begin van een procedure met een open blik, zonder                   

tunnelvisie, naar de feiten kij-

ken. Ruim twintig deelnemers, 

vooral rechters en officieren 

van justitie, discussieerden 

daar over de valkuilen die een 

juiste waarheidsvinding in de 

weg kunnen staan. De inleidin-

gen en praktische oefeningen 

van klinisch patholoog en jurist 

professor Raimond Giard en 

rechtspsycholoog en professor 

Eric Rassin over het onderwerp 

leverden daarvoor stof te over.

Op de foto: Professor Giard, hoogleraar Methodologie en aanspra-

kelijkheid bij de Erasmus School of Law en klinisch patholoog, 

verbonden aan het Maasstad Ziekenhuis in Rotterdam. 

Themadag Zorgfraude, 6 maart 2014 te Utrecht
Voor zowel het OM als de ZM is kennis over zorgfraude van toene-

mend belang. Enerzijds om met de juiste bagage een vervolging 

te starten en anderzijds om tot een weloverwogen uitspraak te 

komen. SSR organiseerde daarom op 6 maart 2014 een thema-

dag over dit onderwerp. De volgende onderwerpen behandeld: 

toeslagfraude (inclusief de wetstechnische kant), fraude in de 

zorg (PGB), de actuele ontwikkelingen in de zorgfraude en inter-

actieve casusposities in de praktijk. 

Inzicht in regie en emoties, 11 februari 2014 te Zwolle
Magistraten mogen hun eigen stijl hebben bij hun gedrag en hou-

ding op zitting. Zij moeten echter wel goed in de gaten hebben 

wat hun eigen emoties en die 

van andere procespartijen voor 

gevolgen kunnen hebben. Dit 

stond centraal op de tweede 

dag van de SSR-Zesdaagse over 

rechterlijke oordeelsvorming in 

Zwolle. Tjarda Pieters, kanton-

rechter in Haarlem en docent 

zittingsvaardigheden bij SSR, 

presenteerde in Zwolle, samen 

met Maria IJzermans, docent 

aan de faculteit Rechtsgeleerdheid in Tilburg, een nieuwe ma-

nier van kijken naar en omgaan met emoties door rechters. De 

theorie uit recente wetenschap en praktijk werd gelardeerd met 

praktische ‘droogzwem-oefeningen’ tijdens de bijeenkomst.

‘Oordelen is méér dan rationeel denken’, 18 februari 2014 te 
Amsterdam

‘Oordeelsvorming is niet al-

leen gebaseerd op rationeel 

denken. Er spelen daarbij ook 

‘onbepaalbare’ aspecten, zo-

als ervaring en intuïtie, een 

rol. Rechters en officieren van 

justitie moeten zich dat reali-

seren en daarover reflecteren 

met anderen’. Dit denkmodel 

presenteerde Rogier Harten-

dorp, rechter bij de rechtbank 

Midden-Nederland, op 18 fe-

bruari 2014 in Amsterdam tijdens de derde bijeenkomst van de 

Zesdaagse. Het thema tijdens deze middag in de serie over vele 

aspecten rond oordelen was dit keer de vorming van het oordeel 

zelf. Rogier Hartendorp en psycholoog Femke ten Velden, docent 

aan de Universiteit van Amsterdam, lieten vanuit hun eigen in-

valshoeken hun licht schijnen over verschillende kanten van be-

slissen die zich in het hoofd van een beslisser kunnen afspelen.

Op de foto: Rogier Hartendorp 
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Taalgebruik ZM en OM kan beter, 6 maart 2014 te Utrecht
Nederlandse magistraten kunnen hun taalgebruik nog verder 

verbeteren. Uitspraken en requisitoirs zijn nog steeds vaak on-

begrijpelijk voor publiek en partijen. Dit bleek op 6 maart 2014 

tijdens de vierde dag van de SSR-Zesdaagse over rechterlijke 

oordeelsvorming, die in Utrecht werd gehouden. Het thema was 

dit keer ‘Publieke verantwoording’. Onbegrijpelijke motiveringen 

en uitspraken, langdradige en verwarrende tenlasteleggingen, 

té emotievolle requisitoirs en teveel vaktaal. De kritiek op het 

taalgebruik van magistraten bestaat nog steeds, ondanks de vele 

verbeteringen die inmiddels zijn aangebracht. Maar ook hebben 

de leden van de zittende en staande magistratuur onderling nog 

wel wat kritische noten te kraken over elkaars werk. Het OM zou 

de boodschap kernachtiger, duidelijker en neutraler moeten for-

muleren. De ZM hanteert nog steeds een jargon waardoor uit-

spraken op onbegrip stuiten. In 

Utrecht werd flink gediscussi-

eerd over recente onderzoeken 

die speciaal voor de Zesdaagse 

werden gehouden. Er waren dit 

keer drie inleiders: Miranda de 

Meijer, advocaat-generaal bij 

het ressortsparket Den Haag 

en voorzitter van de weten-

schappelijke commissie van 

de NVvR, en Philip Langbroek, 

hoogleraar Rechtspleging en 

rechterlijke organisatie aan de Universiteit Utrecht, en Marijke 

Malsch, onderzoeker bij het Nederlands Studiecentrum Crimina-

liteit en Rechtshandhaving. 

Het morele kompas van de rechter, 11 maart 2014 te Utrecht
Op dinsdagavond 11 maart waren Rosa Jansen en Ton Hol (hoog-

leraar Encyclopedie van het Recht en Rechtsfilosofie aan de Uni-

versiteit Utrecht) te gast bij het maandelijkse filosofische café 

Utrecht om te spreken over ’het morele kompas van de rechter’. 

Beiden hielden korte inleidingen en gingen vervolgens in debat 

met het publiek. De vraag of rechters ‘gewoon’ mensen zijn (met 

alle tekortkomingen van dien), stond daarbij centraal. Het werd 

een stevig debat waarin beiden aan de tand gevoeld werden over 

de uitspraken inzake het zeilmeisje Laura, over de Vereniging 

Martijn, over het arrest de Onwaardige Deelgenoot en de zaak 

Benno L. De discussie ging daarbij met name over het ´rechts-

gevoel´ van rechters en wat de rechter daarmee in de praktijk 

kan doen. 

Rechters zoeken grenzen tussen onafhankelijkheid en emoties, 
13 maart 2014 te Rotterdam
Rechters blijven zoeken naar manieren waarop zij hun onafhan-

kelijkheid kunnen bewaren en tegelijkertijd kunnen omgaan met 

de emoties van de samenleving en van henzelf. Vooral de vraag in 

hoeverre zij uiting mogen en kunnen geven aan hun eigen veront-

waardiging of die van de maatschappij blijkt ingewikkeld. Bel-

gische en Nederlandse rechters 

kraakten hun hersens hierover 

donderdag in Rotterdam, op de 

vijfde dag van de SSR-Zesdaag-

se over rechterlijke oordeelsvor-

ming. 

België en Nederland hebben 

beide te kampen met een ver-

trouwenskloof tussen de maat-

schappij en de rechtspraak. In 

Nederland is die kleiner dan bij 

de Zuiderburen. In beide landen wordt dat gebrek aan vertrou-

wen mede veroorzaakt door onbegrip bij de burger voor rechter-

lijke uitspraken die teveel uit een ‘ivoren toren’ zouden komen. 

Dat gegeven stelt magistraten 

van beide landen voor de moei-

lijke vraag hoe zij een oplossing 

zouden kunnen vinden voor de 

‘spagaat’ waarin zij zich be-

vinden. Hoe kunnen zij onaf-

hankelijk zijn en tegelijkertijd 

emoties bij burgers en henzelf 

laten meewegen en dat ook la-

ten zien?

Op de foto’s: De deelnemende Belgische rechters Dirk van der 

Kelen en Bart Willocx, presidenten van de rechtbank in Dender-

monde respectievelijk Mechelen

Zoektocht naar identiteit rechter binnen de organisatie blijkt 
moeilijk, 20 maart 2014 te Den Haag
Bestaat er een ‘concerncode’ voor rechters? Hoe verhouden zich 

hun eigen identiteit en onafhankelijkheid tot hun rol in de orga-

nisatie? Kan de Rechtspraak met één gezicht naar buiten treden, 

of is er speelruimte voor het individu? De zoektocht naar de dub-

bele positie van de rechter die recht doet aan de eigen identiteit 

én aan de groep als geheel blijkt moeilijk. De deelnemers aan de 

zesde dag van de Zesdaagse braken er het hoofd over en kwamen 

er niet uit.

‘De vraag óf er een code is of zou moeten zijn voor de rechterlijke 

macht is van belang omdat de buitenwereld ons vaak ziet als één 

concern. Dat maakt dat wij ons zullen moeten bezinnen op onze 

eigen identiteit en die van de groep, op onze normen en waarden 

en de mogelijkheden die er zijn in de organisatie om als eenheid 

een sterke externe rol te vervullen’, aldus bestuurskundige René 

Westra, voormalig bestuurslid van het gerechtshof Arnhem en 

docent bij Nijenrode. Samen met Reinier van Zutphen, voorzit-

ter van het College van Beroep voor het bedrijfsleven, leidde hij 

de levendige discussie met de 

Zesdaagse-deelnemers. Kern 

van het probleem blijkt de 

drievoudige rol die de rechter 

inneemt: als individuele rech-

ter met zijn eigen identiteit, als 

een boegbeeld van de groep en 

als lid van en deelnemer in de 

bestuurlijke organisatie. Vrijwel 

alle deelnemers vonden dat bij 

het zoeken naar een vorm van 

eenheid in gedrag en uitstra-

ling het accent zou moeten liggen op de intrinsieke inhoudelijke 

waarden van het werk en niet op een keurslijf in de organisa-

tie. Zoals Geert Corstens, president van de Hoge Raad, het ver-

woordde: ‘Het woord “concern” roept veel weerstand op. Bij ons 

rechters gaat het meer om een esprit de corps. De Raad voor de 

rechtspraak is een faciliterende beheersorganisatie, maar géén 

rechtsprekende organisatie. De discussie over de vormgeving van 

onze organisatie ligt wat mij betreft bij de rechters zelf. In onze 

uitlatingen naar buiten moeten we authentiek zijn en stabiliteit, 

evenwichtigheid en eerlijkheid uitstralen’, aldus Geert Corstens. 

Op de vraag van Reinier van Zutphen hoe we ‘de hele club’ (rech-

ters; red.) tot eenzelfde gedrag kunnen krijgen is Corstens dui-

delijk: ‘Door het goede voorbeeld te geven, het positieve gedrag 

te bevorderen en het gedrag dat niet goed is af te straffen. Eén 

alleenzaligmakend recept daarvoor is er niet.’ De vraag of de 

Rechtspraak daarbij een vastomlijnde code zou moeten hebben 

werd in Den Haag niet beantwoord. ‘Maar dat maakt de verken-

ning niet minder belangrijk’, vond Reinier van Zutphen. ‘Het 

blijft bovendien relevant om in concernverband betrokken te zijn 

en te blijven bij belangrijke organisatieontwikkelingen, zoals de 

Agenda voor de rechtspraak van de komende jaren’, meende hij.
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Eerste lichting rio’s rondt voorfase opleiding af, 31 maart 2014 
te Utrecht
Na drie intensieve maanden werd de Voorfase voor de eerste 

nieuwe lichting rio’s op 31 maart 2014 afgesloten. Een drukke 

periode waarin SSR en het opleidingsgerecht de rio kennis heb-

ben laten maken met het rechtersvak en de rechterlijke organi-

satie en waarin ruimte was voor het bepalen van de leerbehoefte. 

Een mooie kans, maar soms ook een flinke zoektocht die veel 

vroeg van de pionierende rio’s en hun praktijkopleiders. 

“De Startweek was goud waard”, vertelt Arjan Heidekamp, rio bij 

de rechtbank Noord-Nederland. Tijdens deze introductie is een 

goede basis gelegd voor onderlinge samenwerking tussen de rio’s 

en de kernopleiders van SSR. “We hebben als groep een open 

instelling en er is een veilige sfeer waarin je je indien nodig ook 

kwetsbaar op kunt stellen”, aldus Heidekamp. “Het is goed om 

de context van dit bijzondere ambt te leren kennen en om stil 

te staan bij een begrip als magistratelijkheid. Je staat zo heel 

anders in de startblokken dan wanneer je direct met het daad-

werkelijke werk begint.”

Ook Heidekamps praktijkopleider, rechter Marion de Jonge, om-

armt het concept van de Voorfase. “De ruimte die de rio tijdens 

de Voorfase krijgt is een grote winst. Bezoeken aan bijvoorbeeld 

de Raad en aan internationale instanties geven een brede blik 

op de organisatie en het vak”, zo vertelt De Jonge. “De aandacht 

voor intervisie en reflectie zorgt er bovendien voor dat de rio 

zichzelf relevante vragen stelt. ‘Wat heb ik nodig om een goede 

rechter te worden?’ Als praktijkopleider speel je een coachende 

rol bij het beantwoorden van zo’n vraag. Het is daarbij belangrijk 

feedback te geven zonder te oordelen.”

Met het afsluiten van de Voorfase breekt ook de eerste Hoofdfa-

se van de nieuwe opleiding aan. Arjan Heidekamp gaat voorna-

melijk bij belastingrecht meedraaien. Als eindverantwoordelijke 

voor zijn eigen opleiding is hij druk bezig een programma samen 

te stellen met zittingen, cursussen en de wekelijkse leerwerk-

teambijeenkomsten met de andere rio’s. En opnieuw vervult hij 

een pioniersrol. “Het wordt een mooi programma, maar het is ook 

een flinke uitdaging om het allemaal in te passen!”

Op de foto: Rio Arjan Heidekamp en rechter en praktijkopleider 

Marion de Jonge

Nieuwe Initiële opleiding OM van start, 1 april 2014 te Amster-
dam
Op 1 april ging de nieuwe opleiding tot officier van justitie als pi-

lot van start. Acht officieren in opleiding (oio’s) namen daarvoor 

niet plaats in een cursuszaal bij SSR of bij het Parket Generaal 

maar in een bouwkeet in Bos en Lommer, Amsterdam waar de 

stichting Connect een tijdelijk onderkomen heeft. “Het besef dat 

je als officier van justitie direct in verbinding staat met de maat-

schappij wilden we meteen benadrukken toen we - OM en SSR 

– de start van de nieuwe opleiding tot officier bespraken”, zegt 

Diederik Greive (CvB SSR en hoofdofficier van Justitie). Naast 

veel sociaal werk voor de wijk, begeleiden de medewerkers van 

Connect jongeren met strafrechtelijk verleden en zetten ze hen 

weer op het juiste spoor. Na een introductie door Bolhaar en 

Greive werd er in de middag gepraat over het werk van de stich-

ting waarbij ook ex-delinquenten hun verhaal deden en het werk 

van Connect bespraken. De dag werd afgesloten met een ronde 

door de wijk. 

De oio-opleiding werd door het OM in samenwerking met SSR 

ontwikkeld. De opleiding is anders opgezet dan de raio-opleiding. 

Enerzijds vanwege de wens van het OM tot modernisering van de 

opleiding waarbij modulair opleiden, blended learning, zelfstu-

die en het werken. In de digitale leeromgeving MIJN SSR een be-

langrijke plaats in moest nemen. Maar ook om de opleiding meer 

te benaderen vanuit het vak zelf. De opleidingsbehoefte van de 

oio staat centraal. Dat betekent ook dat de docenten een andere 

rol in moeten nemen. De traditionele cursus waarbij de cursist in 

de zaal luistert naar wat de docent denkt dat hij of zij moet weten 

is daarom afgeschaft. De rollen zijn nu omgedraaid. Het is nu de 

bedoeling dat oio’s via allerlei ontwikkelde leeractiviteiten in de 

praktijk van alledag, zélf aangeven wat zij tegenkomen tijdens 

het werk. Daarmee gaat de docent aan de slag. Net als bij de ZM 

is werkervaring - we gaan uit van twee tot vier jaar - een vereiste 

nu de buitenstage, zoals de oude raio-opleiding deze had, er uit 

is. De duur van de opleiding is variabel. Iemand met heel veel 

ervaring zou aan twee jaar genoeg kunnen hebben. Aan de ande-

re kant zou de opleiding ook vier jaar kunnen duren voor iemand 

met weinig ervaring. Het belangrijkste voordeel hiervan is dat we 

nu veel meer op het individu kunnen toespitsen en focussen op 

dat wat de desbetreffende oio nodig heeft. Dit in tegenstelling tot 

de oude opleiding waar iedereen min of meer een ‘algemeen pak-

ket’ aangeboden kreeg. Een andere verandering is dat de oio’s 

aan de slag gaan bij vier opleidingsparketten: Amsterdam, Rot-

terdam, Den Haag en Oost-Nederland. Aan deze parketten zijn 

coördinerend opleiders verbonden. De coördinerend opleiders 

vormen een constante factor in de opleiding; zij begeleiden de 

oio van begin tot eind, faciliteren de oio’s met bijvoorbeeld het 

maken van het persoonlijk opleidingsplan en zorgen voor de uit-

voering van het introductieprogramma op het parket. Daarnaast 

denken zij mee over de verdere ontwikkeling van de opleiding. 

Om deze opleiders een ‘basispakket’ aan kennis mee te geven 

is er in samenwerking met SSR een opleiding voor hen opgezet. 

Ook intervisie hoort daar bij. De vakinhoudelijke kennis en be-

geleiding wordt overgedragen door de praktijkbegeleider van het 

betreffende stage-onderdeel van de oio. Deze persoon neemt de 

dagelijkse begeleiding van de oio op zich tijdens bijvoorbeeld de 

opleidingstijd bij ZSM of de Rechtbank. De introductieperiode 

van de oio’s duurt twee maanden en is voornamelijk gericht op 
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het halen van het zittingsvaar-

digheidsbewijs (ZVB). Daarna 

begint de eerste van de vier 

‘leerwerkomgevingen’ (LWO’s) 

met een parketstage. Tijdens 

deze stage wordt ervaring opge-

daan met o.a. het maken van 

tenlasteleggingen, beslag, ont-

nemen, dwangmiddelen, het 

doen van politierechterzittin-

gen en OM-afdoeningszittingen 

ten aanzien van enkelvoudige 

zaken. De tweede stage is de 

ZSM-stage. Hier staat het af-

doen van ZSM-zaken (in de vol-

le breedte) centraal. Ten slotte 

vindt de eerste rechtbankstage 

plaats. De teamleider van de 

oio zorgt voor de beoordeling. 

Hiermee wordt beoogd dat het 

contact tussen coördinerend 

opleider en oio zo vrij mogelijk 

is. 

Een schematisch overzicht van de nieuwe oio-opleiding is hier 

te zien.

Op de foto’s: projectleider Initieel OM Angela Morsink en senior 

cursusmanager Johan Koornstra

Succesvolle OM pilot ‘Onderhandelen’, April 2014
Regelmatig staan officieren van justitie tegenover teams van ge-

specialiseerde advocaten en adviseurs om in veelal gevoelige en 

complexe ondermijningszaken te onderhandelen over schikkin-

gen, transacties, ontnemingen en het al dan niet doorzetten of 

intrekken van appel of cassatie. Om officieren van justitie ade-

quaat gereedschap te bieden tijdens onderhandelingen heeft 

SSR in samenwerking met Holland Consulting Group HCG) op 

verzoek van het Functioneel Parket een tweedaagse master ‘on-

derhandelen’ georganiseerd. De pilot, die zeer succesvol is verlo-

pen, heeft geleid tot een extra uitvoering tijdens de FP-academy, 

waar SSR een deel van de opleidingen verzorgt. De cursus werd 

ook opgenomen in het reguliere SSR-aanbod.

Op de foto’s: mr. George van Houthem (HCG) en cursusmanager 

Carmen Verbeek. 

De ‘Concerncode’, 10 april 2014 te Utrecht
Een professionele rechter is bescheiden én toont moed om 

recht te spreken. Hij of zij kijkt verder dan de feiten, zoekt naar 

contra-indicaties, falsificeert en wantrouwt wetenschappers. 

Ethische aspecten en de schoonheid van het recht hebben een 

belangrijke plaats bij de zoektocht naar de waarheid. Met discus-

sies over die prikkelende stellingen over ‘waarheid’ sloot donder-

dag 10 april bij SSR in Utrecht de Zesdaagse-cyclus over vele 

kanten van rechterlijke oordeelsvorming. 

‘Dit is een filosofische overval op uw ziel’, zo karakteriseerde 

hoofdofficier van justitie en vicevoorzitter van het College van 

Bestuur van SSR Diederik Greive zijn flamboyante betoog over de 

ingewikkelde processen die een 

rechter moet doormaken bij het 

zoeken naar de waarheid. In 

navolging van de Franse denker 

Michel Foucault meent hij dat 

er geen intrinsieke waarheid 

bestaat, maar dat deze pas 

ontstaat door het spreken. Om 

deze ‘parrhesia’ (de waarheid 

zoals die door het spreken ont-

staat; red.) te bereiken, zullen 

rechters zelf over een aantal 

cruciale eigenschappen moe-

ten beschikken en daarnaast 

goed moeten weten waar, hoe 

en wanneer zij moeten spre-

ken, zo meent Diederik Greive. 

Rechters moeten authentiek 

en kritisch zijn, onomwonden 

relaties op het spel durven te 

zetten, en tegen bestaande 

verhoudingen in durven gaan. 

‘Geen makkelijke lijst van voor-

waarden, maar wie als parrhe-

siast de waarheid wil vinden, 

zal zich al die facetten moeten 

realiseren voordat hij zijn mond 

open doet. Ik hoop dan ook dat 

u Socrates en Foucault op uw 

schouder laat meekijken als u 

recht gaat spreken’, aldus Die-

derik Greive. 

Jurist en onderzoeker Ivar 

Wendt bekeek het thema ‘waar-

heid’ vooral vanuit de rechts-

filosofie. Volgens hem zijn de 

uitgangspunten van het kritisch 

rationalisme, dat uitgaat van 

een waarheid zonder zekerheid, 

het meest geschikt om die 

waarheid te vinden. Belangrij-

ke aspecten zijn, aldus Wendt, 

dat rechters, maar eigenlijk alle 

juridische professionals, goed 

naar elkaar luisteren en zich 

bescheiden moeten opstellen. 

‘Beroepsarrogantie is uit den 

boze. Evenals het zoeken van bevestigingen van een voorlopig 

oordeel. Dat levert een tunnelvisie op’, zo waarschuwde hij.

De Gele Toga, de prijs voor de beste presentatie tijdens de 

SSR-Zesdaagse, werd toegekend aan Reinier van Zutphen, voor-

zitter van het College van Beroep voor het bedrijfsleven, en René 

Westra, voormalig bestuurslid bij het gerechtshof in Arnhem en 

docent aan de Nijenrode Universiteit, voor hun presentatie over 

de ‘Concerncode’. De prijs, een beeldje van kunstenares Betsy 

Grooters, werd op 10 april uitgereikt door Rosa Jansen.

 

Bekijk een korte impressie van ‘de concerncode’

Themadag Schade en herstel in milieu- en gezondheidszaken, 
11 april 2014 te Utrecht
Op vrijdag 11 april 2014 heeft SSR in samenwerking met het 

Kenniscentrum Milieu en Gezondheid (MILG) de themadag Scha-
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de en herstel in milieu- en gezondheidszaken georganiseerd. Een 

bijzonder geslaagde dag met 115 deelnemers waarbij in aanvang 

sectoroverstijgende thema’s zijn behandeld en in workshops de 

verschillende invalshoeken vanuit het civiele, bestuurs- en straf-

recht zijn belicht.

Themadag Zorgfraude, 6 maart en 9 december 2014 te Utrecht
Met enige regelmaat in de pers: berichten over zorg- en toeslag-

fraude. De SSR themadag Zorgfraude speelde daarop in en bleek 

te voldoen aan een vraag. De themadag werd wegens succes ge-

prolongeerd in het najaar. “Een voorbeeld van vraag gestuurd on-

derwijs”, volgens Diederik Greive. “De hele keten heeft te maken 

met fraude op het gebied van huurtoeslag, zorgtoeslag en kinder-

opvangtoeslag. Ook de fraude met ons ingewikkelde zorgsysteem 

is bekend. Met het initiatief van een themadag over zorgfraude 

hebben cursusmanager Carmen Verbeek en lector Leon Plas in-

gespeeld op een behoefte van raadsheren, rechters, RC’s, en me-

dewerkers van het Openbaar Ministerie”. “In overleg met hen en 

met Ministerie van Financiën hebben we besloten een themadag 

te organiseren en interessante sprekers te vinden. Het resultaat 

was boven verwachting: 32 deelnemers, geen enkele no show en 

een waardering met een 8.2! We denken dat er nog meer veel 

medewerkers binnen de RO zijn die de themadag zullen boeien. 

Meer kennis krijgen over een dergelijk lastig onderwerp aan de 

hand van casus uit de praktijk, is tenslotte een interessant doel 

voor meerdere medewerkers”, aldus Carmen Verbeek. Op 9 de-

cember werd de Themadag voor de tweede keer georganiseerd.

Studieweek Duitsland, 19-23 mei 2014 te Wustrau (D)
Elk jaar organiseert SSR samen met een Nederlands-Duitse Ar-

beitsgruppe (een samenwerkingsverband van officieren van justi-

tie uit Nederland, Nordrhein-Westfalen en Niedersachsen) en de 

Justizakademie van Nordrhein-Westfalen een tweedaagse studie-

bijeenkomst, bestemd voor (IRC)officieren, parketsecretarissen 

en rechters uit Nederland en beide Bundesländer. In onderling 

overleg werd besloten de bijeenkomst in 2014 uit te breiden 

naar een week. In mei 2014 vond de studiebijeenkomst plaats 

bij de Duitse Richterakademie in Wustrau in de buurt van Ber-

lijn. Aan deze studieweek deden van Nederlandse zijde 20 rech-

ters, officieren en parketsecretarissen deel en van Duitse zijde 

waren even zoveel rechters en officieren uit geheel Duitsland ver-

tegenwoordigd. Een groot deel van het programma, vanuit SSR 

opgezet door de lector Strafrecht OM, omvatte zowel inleiders uit 

wetenschappelijke hoek als magistraten uit de praktijk, zowel uit 

Duitsland als Nederland. Voor de deelnemers was het een zeer 

interessante bijeenkomst, niet alleen voor de inhoud - inzicht in 

het functioneren van een ander rechtssysteem - maar met name 

ook vanwege contacten die onmisbaar zijn in een goede rechts-

hulprelatie tussen buren. De gehele week werden de inleidingen 

simultaan getolkt, maar opvallend was daarbuiten zeer intensief 

met elkaar werd gesproken, niet in de laatste plaats omdat veel 

Duitse magistraten redelijk goed Nederlands spraken. 

SSR programma-aanbod 2015 online, 1 juni 2014 

De digitalisering zet door. Begin juni stond volledige SSR pro-

gramma-aanbod 2015 online. Cursussen en opleidingen waren 

door een nieuwe presentatie via een verbeterde zoekmachi-

ne eenvoudiger te vinden. De gedrukte programma catalogus 

is daarmee verleden tijd. Er is nu meer aandacht voor nieuwe 

cursussen en voor cursussen waarvoor nog beschikbare plaatsen 

zijn. Het programma-aanbod per rechtsgebied is aantrekkelijker 

gemaakt door middel van uitklapbare schema’s. Via een actueel 

overzicht online kunnen cursisten zich nu eerder en beter oriën-

teren op hun opleidingsvraag 2015.

SSR voorzitter werkgroep Judicial Training Methodologies, 12 en 
13 juni 2014 te Thessaloníki
SSR werd tijdens de General Assembly van het European Judi-

cial Training Network (EJTN) op 12 en 13 juni in Thessaloníki 

(Griekenland) gekozen tot voorzitter van de nieuwe werkgroep 

‘Judicial Training Methodologies’.De werkgroep bestaat uit twaalf 

opleidingsinstituten uit elf verschillende landen en de Academy 

for European Law (ERA). Samen gaan ze zich bezig houden met 

vernieuwende leerfilosofieën, opleidingsmethodes en -technie-

ken. Als prominent lid van het EJTN stuurde SSR al geruime 

tijd aan op aandacht voor het ambacht van rechters en officieren 

binnen de Europese opleidingsactiviteiten. Hiervoor zijn nieu-

we onderwijs- en trainingsmethoden nodig en een nieuwe kijk 

op het opleiden van rechters en officieren binnen de Europese 

context. “Met de verkiezing van SSR tot voorzitter van de nieu-

we EJTN-werkgroep ‘Judicial Training Methodologies’ is duide-

lijk dat de opvattingen van SSR over nieuwe leerfilosofieën voor 

gerechtelijke opleiding gehoor hebben gevonden”, aldus Natha-

lie Glime, die namens SSR lid was van de EJTN sub-werkgroep 

Train-the-trainers, een voorloper van deze nieuwe werkgroep. “De 

EC heeft de ambitie gesteld om voor 2020 de helft van alle ju-

ridische professionals op te leiden in het Europees recht. De EU 

stelt daarvoor geld beschikbaar (zo’n 35% van de beschikbare 

subsidiegelden in het Justice Programme). 

Tot nu toe werd onder European Judicial Training vooral gedoeld 

op opleiding in het materiële EU-recht. Met de oprichting van 

deze werkgroep komt er nu hopelijk ook meer aandacht (en bud-

get) voor de nieuwe onderwijs- en trainingsmethoden.”

SSR programma 2015 voor OM online, 10 juli 2014
In samenwerking met het Parket-Generaal, vertegenwoordigers 

van het Ressortsparket, 1e-lijns OM-onderdelen en diverse por-

tefeuillehouders binnen het Openbaar Ministerie, heeft SSR het 

opleidingsaanbod OM 2015 samengesteld. “Het aanbod bouwt 

voort op dat van 2014 waarbij een begin werd gemaakt met leer-

activiteiten die passen binnen de diverse werkomgevingen”, zegt 

Berry Stinissen, senior cursusmanager bij SSR. “Uitgangspunt 

is dat leren en werken worden gekoppeld. Het 2015-aanbod 

is daarom compacter gemaakt en sluit nu volledig aan bij de 

vijf OM-werkomgevingen (productie, interventie, onderzoek, on-

dermijning en hoger beroep).” De werkomgevingen bestaan uit 

leergangen en verdiepende leeractiviteiten. Het concept van de 

leergang is nieuw voor het OM. Stinissen: “De activiteiten in een 

leergang zijn in volgorde van kennisopbouw geplaatst. De ken-

nis en ervaring die worden opgebouwd door het volgen van de 

leergang vormen het vereiste instapniveau van de werkomgeving. 

De verdiepende leeractiviteiten dienen ter ondersteuning van de 

uitoefening van het vak. Medewerker en leidinggevende maken 

daarover afspraken in een persoonlijk ontwikkelingsplan. Op ba-

sis hiervan volgt deelname aan verdiepende leeractiviteiten.”, al-

dus de SSR cursusmanager. Voor een goede inventarisatie van de 

opleidingsbehoefte doet SSR een beroep op de diverse OM-on-

derdelen. “Alleen wanneer er duidelijk en stevig gestuurd wordt 

op de ontwikkeling van mensen én het vak heeft opleiden zin”, 

zegt Diederik Greive, College van Bestuur SSR. “Het blijft be-

langrijk om met gezond verstand te kijken naar de opleidingsbe-

hoefte van de medewerker én de organisatie. Oftewel, wat heeft 

een medewerker nodig om binnen de werkomgeving zijn/haar vak 

goed uit te oefenen? Dát moet leidend zijn en geen lijstjes waar-

bij we opleidingen afvinken”, zegt Greive.

Bekijk het SSR programma OM 2015
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Summercourse ‘rechtspraak, taal en literatuur’, Juni 2014 te 
Middelburg
De summercourse vond wederom plaats bij de Roosevelt Acade-

my in Middelburg. Burgemeester Harald Bergmann benadrukte 

tijdens zijn introductiespeech de prettige samenwerking tussen 

SSR en de gemeente Middelburg. Beide bieden de deelnemers 

meer dan een ‘reguliere’ cursus. Zo zijn tijdens de cursus ook 

bezoeken opgenomen aan het Zeeuws Museum, de Provincie 

Zeeland en ‘De Drukkery’; het cultureel ontmoetingspunt waar 

boeken, muziek, kunst, film 

en nieuwe media bijeen ko-

men.Tijdens de cursus worden 

verbanden gelegd tussen lite-

ratuur, taal en rechtspreken. 

Het doel hiervan is dat rechters 

door middel van literatuur en 

film: met andere ogen kijken 

naar, afstand nemen van en 

reflecteren op hun eigen werk. 

Een “eyeopener” volgens Ma-

rieke Koek, president van de 

rechtbank Zeeland-West-Brabant. “Toen ik tijdens de cursus 

rechters achtereenvolgens een favoriet deel uit een gedicht of 

verhaal hoorde voordragen realiseerde ik mij het belang van lite-

ratuur voor de rechtspraktijk van alledag. En voor de rechter, die 

in staat moet zijn zich in te leven in het verhaal van de rechtzoe-

kende en in het verhaal achter de juridische presentatie. Want 

waar anders wordt dat verhaal beeldender tot ons gebracht dan 

door schrijvers en dichters? De keuze van een rechter voor een 

favoriete tekst gaf bovendien gelegenheid elkaars mening, inter-

pretatie en overdenkingen te vernemen, en daarover met elkaar 

in gesprek te zijn. Het goede gesprek onder professionals, waar 

in deze tijd zo weinig gelegenheid voor is, ontstond daar als van-

zelf”.

Op de foto: Marieke Koek, president van de rechtbank Zeel-

and-West-Brabant

Kim van der Kraats nieuwe lector civiel recht bij SSR, 15 juli 
2014
SSR verwelkomde op 15 juli 2014 Kim van der Kraats als nieu-

we lector civiel recht. Kim van der Kraats is kantonrechter in 

de afdeling civiel recht van de rechtbank Midden-Nederland. Na 

afronding van haar raio-opleiding (in Groningen, Amsterdam en 

Alkmaar) is zij hier sinds 2010 werkzaam. Kim heeft meerdere 

publicaties op haar naam over 

de opleiding én de kwaliteit 

van de rechtspraak en op het 

gebied van arbeidsrecht (waar 

zij regelmatig cursussen in 

geeft). Ook is Kim bestuurslid 

bij de NVvR. Naast haar werk 

als rechter doet zij promotieon-

derzoek naar de kantonrecht-

spraak. De afgelopen jaren is 

zij al regelmatig betrokken ge-

weest bij projecten van SSR. 

Workshop ‘Slimme Samenwerking’ volgens Harvard-methode, 
Augustus 2014 te Warnsveld 

De Harvard Case Method, dit jaar voor het eerst gebruikt in de 

vierdaagse workshop ‘Slimme Samenwerking’ die mede door 

SSR werd georganiseerd, is een geweldig hulpmiddel in de strijd 

tegen ondermijnende criminaliteit. ‘Deze onderwijsmethode leert 

professionals en managers van OM, Politie en Bestuur hoe zij 

moeten samenwerken in zaken als mensenhandel, hennepteelt 

en motorgangs door niet alleen te kijken naar opsporing en ver-

volging, maar vooral ook door de omgevingsfactoren bij deze vor-

men van criminaliteit weg te nemen’, aldus Warner ten Kate, 

landelijk officier van justitie mensenhandel en mensensmokkel. 

Hij was een van de medeorganisatoren van ‘Slimme Samenwer-

king’. Volgens Ten Kate bestaat in Nederland al langer het besef 

dat maatschappij-ontwrichtende vormen van criminaliteit niet 

zijn uit te roeien door justitie alléén. ‘We weten dat een bre-

de, gezamenlijke, vaak ook preventieve aanpak van bestuurlijke 

organisaties, politie en OM daarbij veel meer effect heeft dan 

enkel reacties achteraf. Wanneer je de omgevingsfactoren bij dit 

soort crimineel gedrag lastig maakt kun je een groot deel van de 

voedingsbodem daarvoor weghalen. 

De Harvard Case Method is een vorm van ‘discussion-based 

learning’ die in de praktijk geworteld is. Deelnemers moeten 

zich in zogeheten case-sessies verplaatsen in de hoofdpersonen 

die voor concrete praktijkdilemma’s staan en daarbij ‘uitvinden’ 

welke handelingsopties er zijn vanuit verschillende invalshoeken 

van publiek- en privaatrechtelijke organisaties. De vierdaagse 

bijeenkomst ‘Slimme Samenwerking’ in Warnsveld, waaraan 

zo’n veertig vertegenwoordigers 

van OM, politie en openbaar 

bestuur deelnamen, bleek ver-

volgens een schot in de roos en 

is daarom zeker voor herhaling 

vatbaar. Leon Plas: ‘Ongetwij-

feld kwam dit door het boeien-

de studiemateriaal en de spe-

ciaal voor de cursus ontworpen 

casus. Het is dan ook niet ver-

wonderlijk dat we volgend jaar 

opnieuw met deze trainingen 

zullen gaan werken, voor min of meer dezelfde doelgroepen. En 

SSR beziet daarnaast of bepaalde aspecten van deze methodiek 

ook in reguliere leeractiviteiten kunnen worden gebruikt’.

Gea Brands-Bottema nieuwe lector familie- en jeugdrecht, 1 sep-
tember 2014
SSR verwelkomde op 1 september 2014 Gea Brands-Bottema 

als nieuwe lector personen- en familierecht. Gea Brands is senior 

rechter in de rechtbank Gelderland. Daarnaast is zij landelijk 

projectleider ten behoeve van de implementatie per 1 januari 

2015 van de nieuwe Jeugdwet 

en Kinderbeschermingsmaatre-

gelen. Ze startte haar loopbaan 

als universitair docent bij de 

Universiteit Utrecht, vakgroep 

Rechtstheorie/Encyclopedie. 

Naast lesgeven heeft zij gepu-

bliceerd op het terrein van het 

jeugdrecht en is zij gepromo-

veerd aan de Universiteit van 

Amsterdam. In 1997 stapte ze 

over naar de rechterlijke macht. 

Eerst als handelsrechter bij de rechtbank Utrecht en daarna als 

familie- en kinderrechter bij de rechtbank Zutphen. In Arnhem 

is zij een jaar parttime gedetacheerd geweest bij het Landelijk 

bureau Mediation naast rechtspraak. In 2007 kon zij als VPI 

terecht bij het team jeugd in Arnhem, waardoor ze ook als kin-

derrechter in jeugdstrafzaken kon optreden.

Opening SSR cursuslocatie ’s-Hertogenbosch, 1 september 2014 
te Den Bosch
“Als SSR nu eens gaat reizen. Dat scheelt ons veel tijd. Nou 

dat hebben we gedaan”, met deze woorden opende Rosa Jansen 

de nieuwe cursuslocatie in het gerechtsgebouw te ’s-Hertogen-

bosch. Dat deed zij samen met Christa Wiertz, de President van 

de Rechtbank Oost-Brabant. Ook aanwezig waren de docenten 

en cursisten van de cursus Bijzondere opsporingsbevoegdheden.
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Christa Wiertz heette mede 

namens Bart Nieuwenhuizen 

(hoofdofficier van justitie ar-

rondissementsparket Oost-Bra-

bant) en Ronald Philippart 

(president van het hof ‘s-Her-

togenbosch) de cursisten wel-

kom. Naast de hoofdvestiging 

in Utrecht heeft SSR nu drie 

externe cursuslocaties: in de 

gerechtsgebouwen te Rotter-

dam, Amsterdam en ’s-Herto-

genbosch. In het najaar van 2015 opent een vierde cursuslocatie 

in het nieuwe gerechtsgebouw te Zwolle. Daarmee zit SSR rede-

lijk verspreid door het land en zijn de afstanden beter bereisbaar. 

Door meerdere cursusuitvoeringen op verschillende locaties in 

het land aan te bieden, kan de cursist kiezen”, vertelt Jansen, 

“Maar belangrijker nog is dat deze externe locaties meer mo-

gelijkheden geven om samen te werken met de mensen uit de 

gerechten en parketten. 

Afscheid van Simone Roos en Joop Pot, 4 september 2014 te 
Den Haag
De naam SSR zou moeten veranderen in ‘Academie voor de 

rechterlijke macht’. Die titel doet meer recht aan de positie 

en het belang van het onderwijsinstituut. Met die wens en dit 

advies aan hun opvolgers vertrokken Simone Roos en Joop Pot 

per 1 september 2014 als be-

stuursleden van de Raad voor 

de rechtspraak. Beiden waren 

medeverantwoordelijk voor de 

grote veranderingen die SSR 

de afgelopen jaren doormaak-

te. Een nieuwe initiële op-

leiding, verdieping, masters, 

grootschalige wisselingen van 

de wacht in de gerechtelijke 

bestuurswereld; ze maakten 

het allemaal mee. Simone 

Roos vooral bij de opleiding, werving en selectie van rechters, de 

veranderingen in leiderschap en de opzet van kwaliteitsimpulsen 

als het project KEI. Joop Pot als financiële man met onder meer 

de Herziening Gerechtelijke Kaart, Het Nieuwe Werken en digita-

lisering van kennis in zijn pakket. Beiden zochten zij, samen met 

SSR, naar de vertaalslag die al deze vernieuwingen in onderwijs 

en opleiding moesten krijgen. Niet alles liep altijd van een leien 

dakje en er blijven nog wensen over. Maar over het geheel geno-

men is het tweetal trots op wat samen met SSR is bereikt. 

Voor Simone Roos blijkt de stap naar de Rechtspraak een juiste 

keuze te zijn geweest. ‘Hoewel deze organisatie voor mensen van 

buiten vaak een soort black box is waarover men weinig weet, 

heb ik er altijd in geloofd dat de grote veranderingen die door-

gevoerd moesten worden ook haalbaar zouden zijn. Dat gold ook 

voor de vernieuwingen bij SSR.  Het was duidelijk dat SSR in een 

nieuwe jas moest worden gestoken met alle bijbehorende inhou-

delijke en logistieke kwaliteiten. In een perfecte samenwerking 

met SSR en gedreven mensen als Rosa Jansen is dat ook gelukt. 

We hebben mooie stappen vooruit gezet met het opleidingshuis, 

SSR Next en de verhuizing. SSR Next is echt een ‘best practice’, 

ook de manier waarop we dat als Raad, SSR en gerechten samen 

hebben vormgegeven. Er is een goed georganiseerde, innovatie-

ve club ontstaan, niet te groot en niet te klein en op de goede 

plek. Er staat nu een modern onderwijsinstituut waar de naam 

SSR eigenlijk niet meer bij past. Niet spannend genoeg voor het 

huidige niveau van opleiden en de dynamiek die het heeft.  Maar 

toch zijn er nog mensen die het woord ‘Academie’ te hoogdra-

vend vinden. Terwijl toch duidelijk zou moeten zijn dat SSR, als 

spin in het web rond opleiding en educatie, die naam inmiddels 

verdient’, aldus Simone Roos.

Ook de financiële hobbels die genomen moesten worden om SSR 

ook toekomstbestendig te maken, zijn inmiddels genomen. ‘Toch 

blijven sommige gerechten maar denken dat het aanbod aan on-

derwijs elders goedkoper is’, meent ook Joop Pot. ‘Dat verou-

derde maar helaas verankerde beeld moet echt uit de hoofden 

van bestuurders. Opleiden en ontwikkelen is een kernactiviteit, 

zeker in de monocultuur van de rechtspraak. Vanuit dat oogpunt 

moet je zuinig zijn op het eigen opleidingsinstituut en blijvend 

zorgen dat het optimaal in positie blijft’, vindt hij. De grootste 

‘bedreiging’ is voor Joop Pot dan ook de ‘eilandjescultuur’ die 

nog steeds bij veel gerechten bestaat. ‘Daardoor kan SSR, of 

beter gezegd de ‘Academie voor de rechterlijke macht’, op een 

geïsoleerde plek komen te staan die het niet verdient en die ook 

contraproductief is. De verhuizing naar Utrecht en de nevenloca-

ties waren praktisch goede stappen om het aanbod van kennis en 

vaardigheden bijeen te brengen. De volgende stap is het digitaal 

ontsluiten en verbinden van alle relevante kennis die werkne-

mers binnen de gerechten nodig hebben. Ook daarbij zal ‘de 

Academie’ een cruciale makelaarsrol kunnen vervullen’, meent 

Joop Pot.

Bekijk hier een bundeling van interviews en nieuwsberichten van 

Simone Roos en Joop Pot.

Hoeders van internationaal recht houden Meillo-lezing 2014, 9 
oktober 2014 te Amsterdam
Hulp bieden aan andere landen om de rule of law gedachte te 

verbeteren vraagt om moed en durf. De rechten van de mens en 

de menselijke waardigheid zullen altijd centraal moeten staan, 

ongeacht het feit dat dit offers zal vergen. Achterover leunen is 

geen optie. Die boodschap gaven drie gerenommeerde voorvech-

ters van de internationale rechtsorde op donderdag 9 oktober tij-

dens de Meillo-lezing. De Meillolezing, georganiseerd door SSR, 

bestaat uit drie voordrachten door mensen die zich kenmerken 

door hun passie en gedrevenheid voor het recht en hun vak. Dit 

jaar stonden het internationaal recht en de internationale rechts-

orde centraal. De bijeenkomst werd gehouden in De Rode Hoed 

in Amsterdam

Diplomate Sigrid Kaag, speciale coördinator van de VN voor de 

verwijdering van chemische 

wapens in Syrië, kwam speciaal 

voor de lezing van haar woon-

plaats Jeruzalem naar Amster-

dam en hield een bevlogen 

betoog om de mensenrechten 

overal ter wereld te verbeteren. 

‘We zijn snel met militaire en 

humanitaire hulp, maar de bes-

te investering is de investering 

in een rechtsstaat waar ieder-

een recht heeft op veiligheid, 

vrede en kansen op ontplooiing. We zullen daarbij niet alleen 

aan wetgeving moeten denken, maar vooral de sociale vertaalslag 

moeten maken naar een daadwerkelijke uitvoering van het recht. 

Soms zullen we daarbij risico’s moeten nemen die misschien niet 

populair lijken, zoals de samenwerking met “verkeerde” autori-

teiten, maar voorop moet blijven staan dat iedere burger hoort 

dat zijn of haar rechten net zo belangrijk zijn als die van een 

ander’, aldus Sigrid Kaag.

Ook oud-minister van justitie Ernst Hirsch Ballin, nu hoogleraar 

in Tilburg en Amsterdam en lid van de Wetenschappelijke Raad 
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voor het Regeringsbeleid, wees op het tonen van moed bij de 

versterking van het recht in de 

wereld. ‘Een vitale rechtsstaat 

zoals de onze kan niet introvert 

zijn. Bij het opkomen voor de 

rechten van ieder mens moeten 

we ons steeds de vraag stellen 

of we wel willen samenwerken 

met partners die niet deugen. 

Maar nooit mogen we ons te-

rugtrekken achter mentale dij-

ken’, benadrukte Hirsch Ballin.

Dat het bewerkstelligen van internationale vrede en veiligheid 

vaak moeilijk is, onderstreepte ook Hester van Bruggen. Als se-

nior officier van justitie bij het Landelijk Parket en leider van het 

team Internationale Misdrijven 

vecht zij met hart en ziel voor 

de opsporing en vervolging 

van onder meer oorlogsmis-

drijven, genocide en foltering. 

‘Nederland heeft daarin een 

voortrekkersrol en die moeten 

we vasthouden, ongeacht hoe 

zwaar en ingewikkeld dit pio-

nierswerk ook is. Decennia lang 

is er niets gebeurd op dit vlak. 

Dat was een schande voor de 

rechtsstaat, onacceptabel en onverteerbaar voor de slachtoffers. 

We kunnen niet alles doen. Soms zakt de moed je in de schoe-

nen. Maar Nederland heeft een verantwoordelijkheid als onder-

deel van de internationale rechtsorde. Dus zullen we niet bang 

moeten zijn voor fouten of kritiek. No guts no glory’, zei Hester 

van Bruggen.

Aan de Meillo-lezing is de uitreiking van de mr. Eva Meillo-prijs 

gekoppeld. Winnaar werd documentairemaker Misja Pekel met 

zijn televisiefilm ‘Officier van 

Justitie’. Tijdens de prijsuitrei-

king roemde de jury vooral de 

imponerende regie van Pekel 

bij de documentaire die hij 

maakte voor de omroep ‘Hu-

man’. Magda Berndsen reikte 

de geldprijs namens de jury 

uit. Joke Meillo overhandigde 

de penning namens de stich-

ting. De prijs – een penning en 

een geldbedrag van € 5000 - 

wordt ieder jaar toegekend aan media of een intern project van 

het Openbaar Ministerie of de Zittende Magistratuur dat op een 

bijzondere manier het werk van de rechterlijke organisatie voor 

het voetlicht brengt. 

Zittingsvaardigheidsbewijs voor assistent-officieren ‘nieuwe 
stijl’, 1 november 2014 te Utrecht
De eerste deelnemers aan de vernieuwde opleiding tot assis-

tent-officier ontvingen onlangs hun zittingsvaardigheidsbewijs. 

In anderhalve maand tijd is de groep opgeleid. De opleiding én 

de ontwikkeling hiervan werden gekenmerkt door een hoog tem-

po en praktijkgerichtheid.  Om in bezit te komen van het zittings-

vaardigheidsbewijs (ZVB) moest een ‘proeve van bekwaamheid’ 

afgelegd worden. Dit gebeurde door een PR-zaak te behandelen 

tijdens een geënsceneerde zitting met een rechter, een advocaat, 

een verdachte en een slachtoffer. Uiteraard werden er onverwach-

te verweren gevoerd waarop gereageerd moest worden. Na afloop 

gaven de procespartijen vanuit hun professie als rechter of advo-

caat of hun rol als verdachte en slachtoffer feedback op het op-

treden van de assistent-officier. 

De beoordelaars (kwaliteits- of 

andere seniorofficieren) maak-

ten mede op basis hiervan de 

beoordeling op. Acht van de 

negen assistent-officieren in 

opleiding slaagden. De laatste 

komt in aanmerking voor een 

herkansing. Algehele conclusie 

is dat de eerste periode van de 

nieuwe leergang intensief maar 

leerzaam is en dat dit heeft geresulteerd in assistent-officieren 

die goed voorbereid op hun eerste zitting kunnen optreden.

Studiemiddag Tuchtrecht (notariaat), 6 november 2014 te 
Utrecht
Op donderdag 6 november 2014 werd door SSR in De Zilveren 

Vosch te Utrecht een studiemiddag Tuchtrecht georganiseerd 

voor leden van de (tuchtrecht)kamer voor het Notariaat en hun 

juridische ondersteuning. Aan de bijeenkomst namen rechters, 

notarissen, belastinginspecteurs en juridisch medewerkers deel.

Aan de studiemiddag, die eigenlijk was bedoeld voor maximaal 

24 deelnemers, namen uiteindelijk 73 leden uit voormelde doel-

groepen deel. Aan de orde kwamen: opvallende uitspraken; te 

ontdekken lijnen in de tuchtrechtspraak, meer uniforme straf-

toemeting en een grotere afstemming in de werkwijze van de 

verschillende kamers. Het was een zeer geslaagde bijeenkomst 

die volgens de deelnemers jaarlijks herhaald zou moeten worden.

SSR-themamiddag over Coaching & Intervisie, 13 november 
2014 te Utrecht 
Meer dan honderd geïnteresseerden kwamen naar De Zilveren 

Vosch in Utrecht voor de Themamiddag Coaching & Intervisie. 

Coaching leeft anno 2014. Na een inleiding van Jan Moors (lec-

tor leiderschap) en Rosa Jansen (voorzitter College van Bestuur) 

over het belang van coaching, deelde Henk Naves zijn ervaringen 

met coaching en cultuurverandering binnen de Rechtspraak. Zijn 

conclusie luidde dat coaching en reflectie van levensbelang zijn 

voor de Rechtspraak. “Een beetje cultuurverandering bestaat 

niet, het is alles of niets.” Rosa Jansen wees op conclusie van 

de Visitatiecommissie dat een feedbackcultuur bij de gerechten 

zeer gewenst is. Ze wees op de instrumenten die SSR biedt aan 

medewerkers om te reflecteren op eigen handelen en te werken 

aan persoonlijke ontwikkeling. Beide bestuurders spraken hun 

waardering uit voor Diny Schambergen die “coaching bij SSR 

op de kaart heeft gezet”. Na acht jaar als adviseur coaching & 

intervisie nam zij afscheid. Angela Morsink nam haar taak over 

om coaching en intervisie ver-

der uit te bouwen. Ik wil de 

intervisiepool ook graag groter 

hebben. Ik wil graag dat de uit-

voering een structureel element 

wordt binnen de rechterlijke or-

ganisatie, als een element om 

te leren. Wat dat betreft zouden 

PE-punten ook welkom zijn. 

Dat zou een goede stimulans 

zijn om ermee aan de slag te 

gaan.” Yvonne Burger, hoog-

leraar en programmaleider van coachprogramma’s aan de Vrije 

Universiteit sprak over stijlen van coaching en over haar recente 

onderzoek naar coaching van Nederlandse topmannen en vrou-

wen. “In een samenleving waarin leiderschap steeds belangrijker 

wordt gevonden, is reflectie op eigen handelen normaler en be-

langrijker. Burger waarschuwde voor narcisme bij coaching en 

besprak de coach als spiegel van de rechterlijke organisatie. Ze 

deelde ook ‘do’s’ & ‘don’ts’ met de vele aanwezige coaches : 

“Je moet je niet laten intimideren door bestuurders en bazen, 
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niet oordelen maar compassie tonen, en een lastige: liefdevol én 

confronterend durven zijn.”

Themadag Aanpak van faillissementsfraude, civielrechtelijk en/
of strafrechtelijk?, 13 november 2014 te Utrecht
Op het scheidsvlak van civiel- en strafrecht heeft SSR op 13 

november 2014 de themadag Aanpak van faillissementsfraude, 

civielrechtelijk en/of strafrechtelijk? georganiseerd. Een zeer zin-

volle ontmoeting tussen 60 officieren van justitie, rechters, cura-

toren en rechercheurs, met als onderwerp de aanpak van faillis-

sementsfraude, vanuit de rollen en verantwoordelijkheden van de 

betrokkenen. Best practices zijn gedeeld en juridische haken en 

ogen bediscussieerd. Na de ochtend met een viertal inleidingen 

zijn ’s middags twee discussiegroepen gevormd, waarin de civiel-

rechtelijke dan wel de strafrechtelijke invalshoek centraal stond. 

Themadag ‘Gezondheid verzekerd?’, 14 november 2014 te Den 
Bosch
Op vrijdag 14 november 2014 organiseerde het kenniscentrum 

Verzekeringsrecht en het kenniscentrum Milieu en Gezondheid 

in samenwerking met SSR de themadag ’Gezondheid verzekerd?’ 

in het paleis van Justitie te ’s Hertogenbosch. De themadag 

bood een programma op het snijvlak van verzekeringsrecht en 

personenschade. Er kwamen 

vragen aan de orde over de rol 

van verzekeraars in het letsel-

schadeproces. Hoe verloopt 

het traject van de personen-

schadebehandeling en wat 

krijgt de rechter uiteindelijk 

ter beslissing voorgelegd? Van-

uit verschillende invalshoeken 

behandelden diverse deskun-

digen deze vragen. Tijdens de 

themadag was er een geza-

menlijk ochtendprogramma waarin prof. mr. Mop van Tiggele-van 

der Velde (hoogleraar verzekeringsrecht, Erasmus Universiteit 

Rotterdam en Radboud Universiteit Nijmegen) een inleiding ver-

zorgde over de first en third party verzekering. Mr. Theo Kremer 

(directeur Stichting Personenschade Instituut van Verzekeraars 

(PiV)) en mr. Geertruid van Wassenaer (advocaat, Van Wassenaer 

Wytema letselschade advocaten en mediators behandelden de 

praktijk van de personenschadebehandeling. Tijdens het mid-

dagprogramma konden workshops worden gevolgd.

Nieuwe aanpak van kennisdeling, December 2014 te Utrecht
In 2015 treedt de Wet Werk en Zekerheid (WWZ) in werking. 

Ter voorbereiding op deze wetswijziging heeft SSR een achttal 

webcolleges gemaakt en via MijnSSR gepubliceerd. SSR wil op 

deze manier kennis over actuele juridische ontwikkelingen snel 

ter beschikking stellen. De webcolleges zijn voor iedereen binnen 

de rechterlijke macht vrij toegankelijk. In de colleges behande-

len diverse arbeidsrechtspecialisten overzichtelijk de wijzigingen 

van de WWZ in hoofdlijnen. Het bekijken van deze colleges is 

tevens een goede voorbereiding op de themadag ‘Arbeidsrecht 

en de WWZ die begin 2015 wordt aangeboden. 

De titels:

• WWZ bij SSR (het aanbod arbeidsrecht), door mr.drs. K.G.F. 

(Kim) van der Kraats 

• Procesrecht en hoger beroep, door mr. R.S. (Rixt) de Vries

• Contracten voor bepaalde tijd (ketenregeling en aanzegter-

mijn), door mr. M.V. (Monetta) Ulrici

• Bijzondere bedingen: proeftijd en concurrentiebeding, door 

prof.mr. A.R. (Ruben) Houweling

• Uitzend- & oproepovereenkomst, door prof.mr. A.R. (Ruben) 

Houweling

• UWV-procedure en gronden, door mr.drs. A.A.J. (Alfons) 

Kouwenhoven

• Kantonrechters-procedure en gronden, door mr.drs. K.G.F. 

(Kim) van der Kraats

• Vergoedingen (transitie en billijkheid), door prof.mr. G.C. 

(Gerard) Boot

Bekijk de online webcolleges 

Wisseling van de wacht bij SSR: nieuwe uitdaging voor Diederik 
Greive, December 2014
Diederik Greive gaat per 1 februari 2015 als hoofdofficier leiding 

geven aan het Parket-Generaal, het hoofdkantoor van het OM in 

Den Haag. Op dezelfde datum 

treedt hij terug als vicevoorzit-

ter van het College van Bestuur 

van SSR. Met zijn vertrek komt 

een einde aan een periode van 

vijf jaar, waarin Diederik in di-

verse functies (directeur oplei-

dingen OM, projectleider NEXT 

en laatstelijk als vicevoorzitter 

van het College van Bestuur 

van SSR, bij SSR werkzaam 

was. “De afgelopen vijf jaar 

ben ik met enorm veel plezier werkzaam geweest bij SSR. SSR 

fits like a glove”, zegt Diederik Greive. “Het werk dat ik bij SSR 

deed, was op mijn lijf geschreven. Het paste helemaal bij mijn 

passie voor ontwikkelen, voor leren, les geven, of, zoals we te-

genwoordig zeggen: het maken van leeractiviteiten. Ik geloof heel 

erg dat leren helpt het vak en de organisatie beter te maken. 

Dat dit bij SSR kan in de context van OM én Rechtspraak is een 

extra dimensie die het werk bij SSR nog aantrekkelijker maakte. 

We hebben grote stappen gezet. SSR is van cursusorganisatie 

veranderd in een organisatie die allerlei soorten onderwijs maakt, 

gericht op vakinhoud, leiderschap, vaardigheden, verdieping, om 

maar enkele te noemen. Het imago van SSR bij het OM is nu 

goed. Met SSR kun je thuiskomen. Maar de klus is nog niet 

af”, zegt Diederik. De nieuwe uitdaging die Diederik bij het Par-

ket-Generaal wacht is pittig. “In het PaG komt een mooie varië-

teit van functies en taken bijeen. De organisatie heeft een plaats 

in het hart van het OM, waarin allerlei aspecten van de organi-

satie samen komen: strategie en beleid, het wetenschappelijk 

bureau van het OM, rechtspositie, communicatie. Die breedte 

en de behoefte aan creativiteit sluit goed aan bij mijn profiel en 

ambitie en bij de ervaring die ik bij SSR en daarvoor bij Prisma 

heb opgedaan. Op die rol in het primaire proces van het OM 

verheug ik me.”

Mr. drs. Remco van Tooren nieuwe vicevoorzitter SSR, December 
2014
In december 2014 besloot het 

College mr. drs. Remco van 

Tooren MPA per 1 maart 2015 

aan te wijzen als opvolger van 

Diederik Greive als vicevoorzit-

ter van het College van Bestuur 

van SSR. Van Tooren is tot die 

tijd Hoofdadvocaat-generaal in 

‘s-Hertogenbosch en lid van 

het bestuur van het Ressorts-

parket. 
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4. Kengetallen en beheer SSR 2014

4.1. Productie

Tabel 1 Productieaantallen 2014

Realisatie 2014 Realisatie 2013 Verschil t.o.v. 2013 in %

Aantal uitvoeringen CF 396 325 22%

Aantal uitvoeringen PE 564 544 4%

Aantal uitvoeringen maatwerk 263 212 24%

Aantal uitvoeringen projecten 12

Totaal

1223

1093 1093 12%

Aantal deelnemers CF 4529 4286 6%

Aantal deelnemers PE 11498 11093 4%

Aantal deelnemers maatwerk 3454 4241 -19%

Aantal deelnemers projecten 572 -3%

Totaal 19481 20192

Bezettingsgraad CF in % 77,6 74,1

Bezettingsgraad PE in % 83,4 84,1

Bezettingsgraad maatwerk in % 78,4 81,8

Bezettingsgraad projecten in % 76,8

Totaal in % 80,8 81,8

De productiecijfers zijn als bijlage 2 aan dit Jaarverslag toegevoegd. 

Bezettingsgraad

In de begroting 2014 werd uitgegaan van een bezettingsgraad van 85%. De werkelijke bezettingsgraad kwam voor 2014 uit op 80,8%. 

In 2013 was dit 81,8% en in 2012 77,4%. 

De bezettingsgraad van centraal gefinancierde cursussen staat al enige jaren onder druk. In 2014 was deze 77,6%, dit is een verbetering 

ten opzichte van 2013 (74,1 %). De lage bezettingsgraad hangt samen met de sterk gedaalde instroom van nieuwe medewerkers in de 

Rechtspraak, waarop SSR geen invloed heeft. Desondanks moesten de betreffende cursussen vanwege het evidente belang ervan toch 

worden uitgevoerd, zij het veelal met een beduidend lagere bezettingsgraad dan economisch verantwoord was. 

De bezettingsgraad op cursussen in de permanente educatie is met 83,4% lager dan het percentage uit 2013 (84,1%).  

Waardering

De cursisten waardeerden in 2014 de SSR-cursussen gemiddeld iets lager dan 2013, namelijk een 7,84 ten opzichte van een 7,92 in 

2013. In 2012 was de waardering een 7,89 en in 2011 het rapportcijfer 7,82.

1.223 uitvoeringen

19.481 deelnemers

Waardering: 7,84
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4.2. Medewerkers en raio’s 

Functioneringsgesprekken

Aantal gerechts ambtenaren 82

Aantal gehouden functioneringsgesprekken 34

percentage 41%

Maatschappelijk verantwoord werkgeverschap

In het rapportagejaar waren op enig moment werkzaam vanuit de doelgroep

Aantal personen

WSW 0

Wajong 0

WIA 0

Detacheringen (in aantal personen) van en naar andere landelijke diensten en gerechten

Personeelscategorie Rechterlijk ambtenaren Juridische Administratief Bedrijfsvoering

Aantal personen ingeleend 14 8

Aantal personen uitgeleend 0

Personele bezetting SSR in 2014

Bij SSR waren in 2014 gemiddeld 96,05 fte medewerkers werkzaam. Daarvan was 28,47 fte man en 67,58 fte vrouw. Het verzuim 

kwam in 2013 uit op 5,3 %, met een meldingsfrequentie van 1 

Tabel 1. Format Jaarverantwoording 2014, personeelsinformatie

Raio’s

Er waren in 2014 gemiddeld 166,53 fte raio’s. Daarvan was 39,63 fte man en 126,90 fte vrouw. 

Op 31 december 2013 waren er nog 142 raio’s.

Het verzuim onder raio’s kwam in 2013 uit op 3,4%, met een meldingsfrequentie van 0,6. 

Nadere gegevens over de raio’s (verdeling over het land, uitstroom in 2014 en de verwachte uitstroom in de komende jaren) zijn opge-

nomen in bijlage 1.

4.3. Organisatiestructuur 

De organisatiestructuur van SSR per 31 december 2014 zag er als volgt uit:
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4.4. Wijziging Financieringssysteem

Met het OM werden in 2013 nieuwe afspraken gemaakt over de wijze van bekostiging van SSR. 

Voor wat de Rechtspraak betreft, werd in november 2013 over eventuele aanpassing met de Raad voor de rechtspraak, Raad van Op-

drachtgevers en de Gebruikersraad gediscussieerd. Dit leidde tot het besluit van de Raad Ernst & Young (EY) opdracht te geven tot een 

audit op de financiële en aansturingsrelatie Rechtspraak-SSR. Dit onderzoek werd in mei 2014 afgerond. In het audit-rapport (versie 22 

mei 2014) deed EY de volgende aanbeveling: 

“Aanbeveling 1: invoeren gecombineerd financieringsmodel 
Voorgesteld wordt om een gecombineerd financieringsmodel van lumpsum en output financiering in te voeren waarbij de sterke 

punten van de huidige output financiering worden gecontinueerd en de zwakke punten worden verbeterd door de invoering van een 

lumpsum deel. 

In het voorgestelde financieringsmodel wordt een opsplitsing gemaakt in een lumpsum deel voor de indirecte kosten en een variabel 

output deel op basis van de afname van cursussen. De omvang van het lumpsum deel van de financiering wordt gebaseerd op het 

aantal cursussen, het beheer van de cursussen, het beheer van de (digitale) content, de kosten van de organisatie en de overhead en 

wordt jaarlijks vastgesteld door de eigenaren van SSR. De indirecte kosten in het lumpsum deel van de financiering zijn relatief vast 

in een budgetperiode (en vaak ook over meerdere perioden heen). Door deze kosten lumpsum in een budgetperiode te financieren 

wordt er beter aangesloten bij de dynamiek van deze kosten. Dit wil overigens niet zeggen dat daarmee de omvang van het lumpsum 

deel van de financiering over de jaren heen gefixeerd is. Om de aansluiting te behouden met de P*Q bekostiging van de Raad wordt 

jaarlijks het budget voor SSR en het lumpsum deel van de financiering vastgesteld (in relatie tot de onderliggende componenten van 

het lumpsum deel). Daarnaast is het voor deze kosten van belang een aantal KPI’s te definiëren die SSR stimuleren een efficiënte 

bedrijfsvoering te bewerkstelligen. Aansturing en monitoring op dit gebied kan worden gebaseerd op eerder behaalde resultaten en op 

externe benchmarking met vergelijkbare organisaties. 

De directe opleidingskosten worden afgerekend op basis van afname door ZM en OM. Door alleen de directe kosten op basis van afna-

me in rekening te brengen zullen de afnemers SSR minder snel als duur ervaren. De lagere prijzen van de cursussen van SSR moeten 

zorgen voor een betere positionering van SSR als het opleidingsinstituut van de rechterlijke organisatie en daarmee resulteren in een 

betere benutting van de opleidingscapaciteit van SSR. De lagere cursusprijs voor de gerechten wordt gerealiseerd door afroming van 

budget bij de gerechten voor het relatieve aandeel in de indirecte (cursus)kosten. Daarnaast zouden de administratieve lasten van 

de gerechten en SSR kunnen worden verlaagd door één tarief te rekenen per cursusdag per inschrijving voor alle cursussen. Het OM 

werkt momenteel op een dergelijke wijze voor de permanente educatie. Van belang hierbij is om een volledige en gedegen nacalculatie 

te verrichten op cursus niveau zodat de bijdragen van de betrokken partijen goed worden gemonitord en SSR een sluitende financiële 

exploitatie houdt 

De transitie van SSR van cursusinstituut naar de nieuwe lerende organisatie wordt beter gefaciliteerd door jaarlijks op lumpsum basis 

afspraken te maken over het (digitaal) opleiden en het beheren van kennis en informatie. 

Om het voorgestelde financieringsmodel ook in de praktijk een succes te laten zijn, moet aan een aantal randvoorwaarden worden 

voldaan. Ten eerste moet zowel de opdrachtgever als de opdrachtnemer zich bewust zijn van zijn taken en verantwoordelijkheden. De 

planning is het bepalende moment voor SSR en het is dan ook van belang dat de afnemers en gebruikers hun verwachtingen en vraag 

duidelijk communiceren richting SSR. Cruciaal hierbij is de vraagarticulatie. De vraagarticulatie kan conform de huidige governance 

structuur bottom up worden opgebouwd vanuit de individuele gerechten waarbij iedere entiteit aangeeft welke cursussen volgend jaar 

zullen worden gevolgd. Voor de ZM zal de Raad van Opdrachtgevers als opdrachtgever optreden en is daarmee verantwoordelijk voor 

de vraagarticulatie van de ZM (mede op basis van het advies van de Gebruikersraad). In de praktijk is gebleken dat dit soms lastig 

te bewerkstelligen is. Dit is een onderwerp waarbij SSR de Raad van Opdrachtgevers kan helpen. Ondersteunend hieraan kan het 

verkorten van de planningshorizon van cursussen zijn. Momenteel worden cursussen minimaal een jaar van te voren gepland op basis 

van de productencatalogus. 

Door de planningshorizon te verkorten en de flexibiliteit in het cursusprogramma te vergroten kan SSR beter op actuele ontwikke-

lingen en behoeften van gebruikers inspelen. De Raad van Opdrachtgevers zou eventueel ook een separate Commissie Opleidingen 

met een beperkt aantal leden kunnen instellen voor de operationalisering van de vraagarticulatie vanuit de Raad van Opdrachtgevers. 

Indien de Raad van Opdrachtgevers onvoldoende in staat blijkt te zijn om de vraagarticulatie vorm te geven, zou overwogen kunnen 

worden om het gehele traject van opleidingen en kennis - informatiebeheer in de ZM centraal te beleggen bij de Raad. Er kan dan 

worden aangehaakt op de programma’s Kwaliteit en Innovatie Rechtspraak en de strategische personeelsplanning. Er ontstaat dan een 

situatie die min of meer vergelijkbaar is met het OM. Deze wijze van opereren is overigens niet in lijn met de bestaande governance en 

zou de Raad in een andere verhouding brengen tot de gerechten. Daarnaast kan worden nagedacht over de accreditatie van opleidin-

gen door externe partijen (buiten SSR) en het monitoren van de permanente educatie zoals gebruikelijk is bij andere beroepsgroepen 

zoals artsen, notarissen en accountants. 

Aanbeveling 2: definiëren van prestatie-indicatoren 
Ten tweede moeten de juiste prikkels worden geformuleerd om te waarborgen dat SSR haar producten en diensten zo efficiënt mo-

gelijk aanbiedt. De opdrachtgevers en SSR zullen hiervoor een aantal prestatie-indicatoren moeten afspreken die aansluiten bij de 

kostenstructuur van SSR. 

Aanbeveling 3: herverdelen opleidingsbudgetten 
Ten derde impliceert het geadviseerde financieringsmodel dat het budget voor opleiding van OM en ZM grotendeels centraal wordt 

verdeeld. De budgetten die nog bij de gerechten liggen zullen deels weer bij de Raad moeten worden ondergebracht. 

Aanbeveling 4: verdiepen van de bestaande nacalculatie / verschillenanalyse 
Tot slot biedt een periodieke nacalculatie en verschillenanalyse inzicht in de daadwerkelijk door SSR gemaakte kosten. De nacalcu-

latie kan helpen bij het evalueren van het portfolio van SSR. In het verlengde van deze nacalculatie is het aan voor SSR en de Raad 
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aan te raden om hun rapportagestructuur aan te laten sluiten bij de gemaakte afspraken. Momenteel worden meerdere documenten 

met verschillende structuren gebruikt voor het plannen van en terugkijken op de activiteiten van SSR. 

Het voorgestelde financieringsmodel sluit aan bij de kostendynamiek van SSR door de organisatiekosten lumpsum te financieren de 

cursuskosten direct centraal dan wel decentraal te financieren. Tevens leidt het tot het gebruik van één financieringssystematiek voor 

ZM en OM. Het benutten van de opleidingscapaciteit wordt geoptimaliseerd door aan de voorkant heldere afspraken te maken over 

het cursusaanbod en de afname hiervan en aan de andere kant SSR een betere concurrentiepositie te bieden door alleen de directe 

kosten in rekening te brengen. De transitie van SSR van cursusinstituut naar de nieuwe lerende organisatie wordt gefaciliteerd door 

jaarlijks lumpsum afspraken te maken over het (digitaal) opleiden en het beheren van kennis en informatie. 

Tenslotte merken wij op dat het financieringsmodel één van de kritieke succesfactoren is om te komen tot een financieel gezond SSR. 

Naast het financieringsmodel zijn de vraagarticulatie / planning (goede operationele werking van de governance), het commitment 

van de opdrachtgevers en afnemers en het functioneren van SSR op zich kritieke succesfactoren. Het realiseren van een duurzaam 

financieel gezonde SSR moet in samenhang worden bezien.“ 

SSR bracht voor wat betreft de Rechtspraak over het boekjaar 2014, tot 1 januari 2015, de integrale kostprijs van een product in 

rekening. Die verplichting is per 1 januari 2015 vervallen. In overleg met SSR besloot de Raad over te gaan op het volgende systeem: 

Als het gaat om permanente educatie (PE) worden aan de gerechten voortaan alleen de directe cursuskosten in rekening gebracht. Dat 

zijn: docentkosten, hotelovernachtingen, catering, kosten huur externe accommodatie en kosten boeken en readers. De overige kosten 

(de indirecte kosten, ook wel het “huis” genoemd) worden door de Raad voor de rechtspraak gefinancierd (“centrale financiering”). De 

initiële opleidingen worden, net als voorheen, volledig centraal gefinancierd. 

Daarmee is de financieringsstructuur zoals die per 1 januari 2015 geldt voor het “huis” voor Rechtspraak en OM weer gelijk.

SSR kan als gevolg van het nieuwe bekostigingssysteem voor de Rechtspraak leeractiviteiten tegen lage prijzen aan de gerechten 

aanbieden. De lage prijs moet leiden tot een vliegwieleffect: meer inschrijvingen, waardoor het aantal annuleringen verder kan worden 

gereduceerd, en lagere kosten per cursusplaats. Daardoor kan de opleidingscapaciteit van SSR beter en efficiënter door de Rechtspraak 

worden benut.

Tevens kan door deze nieuwe systematiek de digitale leeromgeving worden ontwikkeld waarop het materiaal van SSR en digitale leerac-

tiviteiten, zoals webcolleges, zonder kosten hiervoor aan de gerechten in rekening te brengen, te raadplegen en te volgen zijn. 

Naast deze nieuwe wijze van bekostiging werd afgesproken dat geplande leeractiviteiten, waarop via de website kan worden ingeschre-

ven, altijd doorgaan, tenzij dat door een te lage bezetting onderwijskundig (gelet op het te bereiken leereffect) niet verantwoord is.

Voor het boekjaar 2014 betekende dit dat SSR feitelijk met twee verschillende systemen naast elkaar moest werken: een OM-systeem 

(lumpsum-bekostiging) en een Rechtspraaksysteem (kostprijs) in een situatie, waarin veel leeractiviteiten, met name op het gebied van 

het strafrecht, als vanouds door OM en Rechtsprak gezamenlijk werden benut. 

De medio 2014 gepubliceerde prijzen voor 2015 van de SSR-leeractiviteiten voor de Rechtspraak, samengesteld op basis van het kost-

prijsmodel, moesten in het najaar van 2014 worden aangepast en onder de aandacht worden gebracht van de gerechten. 

Deze overgangssituatie maakte het financiële beheer van SSR in 2014 erg ingewikkeld en arbeidsintensief. Daarnaast moest ook in de 

voorbereiding van het nieuwe bekostigingssysteem veel tijd en energie worden gestoken. 

Voor het boekjaar 2015 geldt dat op het punt van de aan de gerechten en parketten in rekening te brengen prijzen Rechtspraak en OM 

nog in de uitwerking verschillen. De door een gerecht te betalen cursusprijs wordt bepaald door de extra te maken kosten per uitvoering 

(kosten van de docent, het materiaal, de catering, etc.). Met het OM is afgesproken dat een parket voor elke inschrijving € 200 betaalt. 

Het verschil met de Rechtspraakprijs wordt centraal verrekend. Organisatorisch heeft dit in 2014 geleid tot ingrijpende aanpassingen 

in het factureringssysteem. 

4.5. Governance

Het opleidingsprogramma voor het OM werd in 2013 en 2014 samengesteld op basis van de OM-leerconferenties, waaraan vertegen-

woordigers van het Parket-Generaal, het ressortsparket, eerstelijns OM-onderdelen en experts, deskundigen en portefeuillehouders 

deelnamen. 

Voor de samenstelling van het Rechtspraakdeel van het opleidingscurriculum en het Jaarplan 2015 werd in 2014 voor het eerst gewerkt 

met een reeks programma- en vakgebiedsconferenties, waarin ook de leden van de Gebruiksraad c.q. de voorzitters van de Raad van 

Opdrachtgevers (RvO) en de Gebruikersraad (GR) participeerden. Dit leidde tot een breed draagvlak voor de in juni opgeleverde pro-

ducten- en dienstencatalogus en voor het in september 2014 opgeleverde Jaarplan 2015. De GR en de RvO hebben hun uiterste best 

gedaan om SSR en de Raad te voorzien van goede adviezen. Desalniettemin bleef het voor de leden van de RvO en van de GR zoeken 

naar een werkbare invulling van hun taken. De structuur van de Rechtspraak maakt dit niet eenvoudig om volledige verantwoordelijkheid 

te nemen voor het plaatsen van opdrachten en voor de nakoming daarvan: de afname van de “bestelde” producten. 
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De governancestructuur waarin SSR in 2014 functioneerde, ziet er schematisch weergegeven zo uit:

Het in 2013 vastgestelde Governancestatuut (Rechtspraak), waarin de koppeling van de governance aan de planning- en verantwoor-

dingscyclus (P&V-cyclus) van de Rechtspraak is neergelegd werd in 2014 gevolgd. Deze cyclus is vooral gericht op de oplevering van 

een jaarplan, tussentijdse viermaandsrapportages en het jaarverslag. Daaraan waren de vergaderingen van de Raad van Eigenaren (RvE) 

gekoppeld. De RvE kwam in 2014 bijeen op 28 maart (jaarverslag en jaarrekening 2013), 1 juli (PDC en 1e viermaandsrapportage 2014 

en bijzondere thema’s) en 7 november (Jaarplan 2015, bestuursafspraken 2015, 2e viermaandsrapportage 2014).

De Raad van Opdrachtgevers (RvO) kwam bijeen op 10 februari (rol en taken RvO), 14 maart (Jaarverslag 2013), 12 mei (PDC), 14 juli 

(Ontwikkelagenda SSR) en 25 oktober (governance SSR en Jaarplan 2015). 

De Gebruikersraad (GR) kwam bijeen op 11 april (PDC en voorbereiding Jaarplan 2015). De leden van de GR participeerden tevens in 

de vakgebiedsconferenties, begin 2014.

4.6. Uitloop SSR NEXT

Het programma SSR NEXT is formeel op 1 januari 2013 afgerond. De verbeteractiviteiten in de lijn van de NEXT-filosofie gingen desal-

niettemin ook in 2014 door. Dat gebeurde in 2014 vooral in het kader van de rio- en oio-opleiding en daaruit afgeleid eveneens in het 

aanpalende gedeelte van het PE-aanbod. Daarin zijn, zoals hierboven in het deel Algemeen beeld Rechtspraak beschreven, de nodige 

vorderingen gemaakt. Ook het project iSSR, begonnen als deelproject van SSR NEXT, werd in 2014 voortgezet. Zie hiervoor § 3.3. 

Belangrijke onderdelen van SSR NEXT waren ook het docentenbeleid, huisvesting SSR, “Het Nieuwe Werken” en NEXT School. 

Docentenbeleid
Het docentenbeleid is in SSR NEXT opnieuw op de agenda gezet. In 2014 konden hierin echter geen grote stappen worden gemaakt. 

Bij de werving van nieuwe docenten wordt weliswaar gebruik gemaakt van een conceptfunctieprofiel voor docenten en van een nieuw 

werving- en selectiebeleid, maar deze zijn nog niet geëvalueerd. Ook was er in 2014 nog onvoldoende draagvlak en financiële ruimte om 

kerndocenten in dienst van SSR  aan te stellen.  

In het opleidingsprogramma 2014 werden trainingen voor docenten opgenomen gericht op kwalitatieve verbetering van de doceervaar-

digheden. De belangstelling hiervoor was niet overweldigend. 

Een heikel punt was en blijft het verstrekken van vergoedingen aan docenten. Deze praktijk staat zowel bij het OM als bij de Rechtspraak 

onder druk. 

Het OM vindt dat het docentschap in principe onderdeel is van het werk en daarmee van de eigen ontwikkeling van de betrokkenen. Als 

er sprake zou zijn van een vergoeding dan is die voor het parket dat zijn medewerker als docent beschikbaar stelt. Daar staat tegenover 

dat dan ook goede organisatorische voorwaarden rond tijdsinzet, takenpakket en positionering van de praktijkdocent in het OM gescha-

pen moeten worden.

Ook de Raad voor de rechtspraak denkt in dezelfde richting, maar er konden nog geen concrete stappen genomen worden om het hono-

rariumbeleid te wijzigen. Het vigerende honorariumbeleid werd in 2014 daarom gehandhaafd, zowel voor Rechtspraak als OM.
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Huisvesting SSR 
SSR beschikte begin 2014 over nevenlocaties in het Paleis van Justitie in Rotterdam en in het Paleis van Justitie aan het IJdok te 

Amsterdam. In maart 2014 kwam daar de nevenlocatie in het Paleis van Justitie te Den Bosch bij (zie § 3.5). De vierde (en voorlopig 

laatste) nevenlocatie in het nieuwe Paleis van Justitie in Zwolle kon in 2014 nog niet worden gerealiseerd, omdat de bouwwerkzaamhe-

den aldaar nog niet gereed zijn. 

“Het Nieuwe Werken”
Met het betrekken van de kantoorlocatie in Utrecht in december 2012 werd bij SSR ook “Het Nieuwe Werken” ingevoerd. Uit een 

evaluatie uitgevoerd in 2014 bleek dat de implementatie zeer succesvol is verlopen. Feitelijk zijn er weinig minpunten gesignaleerd. 

Belangrijkste minpunt is de collegiale geluidshinder en het gebrek aan plekken waar vertrouwelijk (telefoon-)gesprekken kunnen worden 

gevoerd. Daarvoor wordt nog een oplossing gezocht.

“NEXT school” wordt “Springplank”
“Practice what you preach”! SSR wil ook zelf een lerende organisatie zijn en blijven. Dat betekent een proces van continu leren en 

verbeteren, ook op de werkplek. Onderling kennis delen bevordert de kennisproductiviteit binnen SSR en werkt inspirerend. Jammerge-

noeg konden in 2014 door tijdgebrek slechts een beperkt aantal activiteiten worden gerealiseerd. Eind 2014 werd de naam gewijzigd 

in Springplank.

Het einde van de reader
Gebrek aan draagvlak binnen de Rechtspraak noopte de Raad voor de rechtspraak (via de Raad van Eigenaren) tot het uitstellen van het 

voorgenomen besluit om de uitgave van papieren cursusmateriaal volledig te staken en over te gaan op digitaal materiaal. Het gebrek aan 

draagvlak werd met name veroorzaakt door het ontbreken van voldoende hardware om dit digitale materiaal te gebruiken. 

Dat bracht met zich mee dat in heel 2014 op verzoek nog papieren readers werden verstrekt. De Raad zegde toe de kosten hiervan te 

dragen. Een belangrijke bezuinigingsdoelstelling uit de business case kon daardoor niet worden gehaald. 

4.7. Managementparagraaf

Beheersomgeving
Over het bestuur en beheer van de organisatie legt SSR verantwoording af op vastgelegde momenten, conform de met de Raad van Eige-

naren afgesproken planning- en verantwoordingscyclus. Twee maal per jaar worden de (financiële) resultaten in relatie tot de jaarplannen 

gerapporteerd. Vervolgens vinden bestuurlijke overleggen plaats tussen de Raad van Eigenaren en het College van Bestuur van SSR, 

binnen de kolom Rechtspraak voorafgegaan door overleggen met de Raad van Opdrachtgevers en de Gebruikersraad. Na afloop van het 

boekjaar (kalenderjaar) legt het College van Bestuur in een jaarverslag verantwoording af aan de Raad van Eigenaren.

De producten, de organisatiestructuur, de processen, de taken en functies binnen SSR zijn beschreven. Het principe van integraal ma-

nagement wordt hierbij gevolgd. De taken met de bijbehorende verantwoordelijkheid worden uitgevoerd binnen deze richtlijnen voor het 

financieel en materieel beheer, de informatiebeveiliging, huisvesting en Arbo en de Wet bescherming persoonsgegevens.

         

Risicobeoordeling Jaarplan 2014
De belangrijkste doelstellingen voor het financieel en materieel beheer, de informatiebeveiliging, huisvesting en Arbo en de Wet bescher-

ming persoonsgegevens staan in de handboeken financiën en integrale beveiliging. Deze worden regelmatig gemeten en geëvalueerd. 

Landelijke protocollen op gebied van beveiliging vormen de leidraad voor de beschrijving van de specifieke situatie bij SSR.

In het jaarplan 2014 zijn een aantal risico’s benoemd. Hieronder wordt aangegeven hoe die risico’s tegemoet zijn getreden.

1. De nieuwe initiële opleidingen gaan per 1 januari 2014 van start. Bij het schrijven van dit Jaarplan is al duidelijk dat de instroom 

van rechters en vooral ook officieren van justitie per 1 januari 2014 gering zal zijn. Dat maakt het uitvoeren van de initiële opleidingen 

relatief duur en het kan de kwaliteit van de opleidingen negatief beïnvloeden.

In 2014 startten zowel binnen de rio- als de oio-opleiding minder rio’s, resp. oio’s dan waarop was gerekend. 

Wat de rio-opleiding betreft was de intentie in 2014 (en 2015) met 33 vierjarige rio’s te starten, in plaats van de oorspronkelijk voorziene 

22. De Raad beoogde daarmee de instroom van “jongeren”, die door het stopzetten van de instroom in de raio-opleiding na de laatste 

lichting in oktober 2012 was weggevallen, op peil te houden en de vertraging in de start van de rio-opleiding in 2013 op te vangen. 

Uiteindelijk zijn er slechts twintig vierjarige rio’s ingestroomd (op een totaal van 53 rio’s). 

De oio-opleiding is gestart met slechts acht oio’s. 

Uiteindelijk heeft dat niet geleid tot negatieve effecten op de kwaliteit van de opleiding. Het gekozen concept is echter wel arbeidsinten-

sief. Het individuele maatwerkpakket vraagt veel flexibiliteit en organisatievermogen en maakt ook dat cursussen met een lage bezetting 

door dienen te gaan. Financieel is deze opleiding daardoor relatief duur. Dit wordt zoveel mogelijk ondervangen door rio’s en oio’s deel 

te laten nemen aan soortgelijke leeractiviteiten in de PE. Daarnaast staan in de financiële exploitatie Rechtspraak en OM garant voor de 

vaste organisatiekosten die verdisconteerd zijn in de cursusprijzen van deze opleiding.

2. SSR biedt opleidingsproducten 24/7 aan via de digitale leeromgeving. Dat vergt van de ondersteuning vanuit Spir-It een andere 

insteek: er is dan ook 24/7 helpdesk-ondersteuning nodig. SSR kan de werking van 24/7 beschikbaarheid van de digitale leeromgeving 

anders niet garanderen.

Spir-It voorzag in 2014 nog niet in een 24/7 ondersteuning op de digitale leeromgeving. Daarvoor is Spir-It niet uitgerust en ingericht. 

SSR heeft hiervoor begrip. Dit zou vooralsnog tot onevenredige hoge kosten leiden en een ingreep in de organisatie van Spir-It vergen. 
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3. SSR zal vanaf 1 januari 2014 alle cursus– en studiematerialen conform het projectplan SSR NEXT digitaal gaan aanbieden. Het is 

van belang dat hiervoor de nodige ondersteuning ter beschikking gesteld wordt door gerechten/parketten, zoals tablets, etc. Ook zal Spir-

It moeten zorgdragen voor wifi-verbindingen op de cursuslocaties. 

In 2014 zijn het aantal wifi-accespunten fors uitgebreid. Daarmee is wifi volop beschikbaar binnen de cursusruimten. Probleem blijft 

nog steeds de beschikbaarheid van digitale hulpmiddelen voor cursisten. In overleg met RvE, RvO en gebruikersraad is in 2014 beslo-

ten zowel in 2014 als in 2015 nog papieren readers en studiematerialen beschikbaar te stellen. Per 1 januari 2016 wil SSR definitief 

afscheid nemen van het papieren materiaal. 

4. Docenten en cursisten kunnen als gevolg van enerzijds de veranderingen binnen SSR (SSR NEXT) en anderzijds de toegenomen 

werkdruk in het primaire proces afhaken. De veranderingen vergen een zorgvuldig communicatietraject en een voortdurend beroep op de 

solidariteitsgedachte binnen de gerechten en parketten, zodat medewerkers voldoende beschikbaar zijn voor het opleiden en begeleiden 

van collega’s, in het bijzonder binnen het werk van SSR, het gezamenlijke opleidingsinstituut van de Rechtspraak en OM. 

SSR zag in 2014 wederom een toename aan incompany- en maatwerktrajecten. Daarmee kunnen gerechten en parketten kostbare tijd 

en geld besparen. Daarnaast groeit het digitale aanbod gestaag, waardoor op ieder gewenste moment kan worden deelgenomen aan 

leeractiviteiten.

Andere ontwikkelingen
In 2014 speelden daarnaast nog een aantal andere zaken.

Doorgaan van cursussen
Uit de in 2014 gehouden visitatie van de gerechten kwam onder meer de klacht naar voren dat cursussen van SSR te vaak geannuleerd 

of verschoven worden. Dat leidt tot inefficiency en weerstand tegen het volgen van leeractiviteiten bij SSR. Met de RvE is afgesproken 

dat geplande en gepubliceerde leeractiviteiten zullen worden uitgevoerd, tenzij dit onderwijskundig niet verantwoord is. Dat zal in de toe-

komst tot lagere bezettingspercentages en hogere kosten leiden. In 2015 geeft SSR invulling aan deze afspraak. SSR zal de financiële 

consequenties zorgvuldig bewaken. Door de “huis”-financiering is dit financiële risico echter een stuk kleiner geworden.

Docentenbeloningen
In 2014 werd verder gesproken over de kwestie in hoeverre De Rechtspraak en het OM eigen collega’s financieel willen vergoeden voor 

het verzorgen van leeractiviteiten. Binnen het OM wordt daarbij gesproken over het aantrekken van kerndocenten die deze activiteiten 

binnen hun werktijd uitvoeren. Dit lastige onderwerp heeft nog niet geleid tot concrete stappen in besluitvorming hierover. Het risico van 

afhaken van docenten speelt daarbij een belangrijke rol. 

SSR Organisatie 2015
In de tweede helft van 2014 ging de leiding van SSR met medewerkers in gesprek over verbetering van de organisatie. In oktober 2014 

vond een tweedaagse plaats, met Diederik Greive als dagvoorzitter. Daaraan namen ruim twintig medewerkers deel. Zij spraken over 

de verwachte ontwikkelingen in de komende jaren op basis van (onder meer) de ontwikkelingen op het gebeid van leren, de rol van de 

digitalisering daarbij en de toenemende druk op budgetten. Uit deze bijeenkomsten kwamen een viertal speerpunten naar voren die in 

2015 verder uitgewerkt worden:

1. Vooruitgaan, visie op leren, rendement op leren, 

2. Verbeteren van werkprocessen & systemen, kwalitatieve procesverbetering intern en extern, 

3. Verbeteren van de interne samenwerking, 

4. Verbeteren van de externe samenwerking, SSR is van en voor de rechterlijke organisatie.  

Wordt vervolgd.  
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Bijlage 1. Raio-opleiding ultimo 2014

Aantal raio’s totaal ultimo 2014: 142

M/V-verhouding: 33 mannen en 109 vrouwen

Tabel 1. Verdeling raio’s over de arrondissementen 

Arrondissement In binnenstage In buitenstage

Limburg 4 2

Midden-Nederland 13 4

Noord-Holland 10 7

Noord-Nederland 12 2

Oost-Nl (parket Oost-Nederland + rb Gelderland en rb Overijssel) 13 12

Rotterdam 8 3

Zeeland-West-Brabant  7 3

Amsterdam 11 4

Den Haag 13 3

Oost-Brabant 7 4

Totaal 98 44

Tabel 2. Uitvalpercentage 2014 + reden per uitvaller

Raio Reden

1 Op eigen verzoek

2 Op eigen verzoek

3 A

4 2e B

5 2e B

Tabel 3. Uitstroom per jaar per arrondissement in de komende jaren 
 

Uitstroom 2015 ZM OM Onbekend 60% ZM 

Amsterdam 3 2 0

Den Haag 5 0 0

Gelderland 1 4 0

Limburg 4 0 0

Midden-Nederland 2 0 0

Noord-Holland 3 2 0

Noord-Nederland 2 1 0

Oost-Brabant 3 3 0

Overijssel 1 1 0

Rotterdam 4 2 0

Zeeland-West-Brabant 0 1 0

28 17 0 n.v.t.
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Uitstroom 2016 ZM OM Onbekend 60% ZM

Amsterdam 2 2 3 2

Den Haag 1 0 3 2

Gelderland 5 2 1 1

Limburg 1 0 1 1

Midden-Nederland 3 3 2 1

Noord-Holland 2 3 0 n.v.t.

Noord-Nederland 1 3 2 1

Oost-Brabant 0 0 0 n.v.t.

Overijssel 4 0 1 1

Rotterdam 0 0 3 2

Zeeland-West-Brabant 1 2 1 1

20 15 17 12

    

Uitstroom 2017 ZM OM Onbekend 60% ZM

Amsterdam 1 0 1 1

Den Haag 1 2 1 1

Gelderland 0 0 4 3

Limburg 0 1 0 n.v.t.

Midden-Nederland 1 3 1 1

Noord-Holland 4 0 2 1

Noord-Nederland 0 2 2 1

Oost-Brabant 2 0 2 1

Overijssel 1 0 1 1

Rotterdam 0 1 1 1

Zeeland-West-Brabant 3 0 0 n.v.t.

13 9 15 11
 

   

Uitstroom 2018 ZM OM Onbekend 60% ZM

Amsterdam 2 1

Den Haag 3 2

Gelderland

Limburg

Midden-Nederland

Noord-Holland 1

Noord-Nederland

Oost-Brabant 1 1

Overijssel 

Rotterdam

Zeeland-West-Brabant

1 6 4
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Uitstroom 2019 Onbekend 60% ZM

Amsterdam

Den Haag

Gelderland

Limburg

Midden-Nederland 1 1

Noord-Holland

Noord-Nederland

Oost-Brabant

Overijssel 

Rotterdam

Zeeland-West-Brabant

1 1

Tabel 4. Overzicht plaatsing raio’s na de opleiding in 2014

Uitstroom 2014 Rechtspraak OM

Amsterdam 4 2

Den Haag 7 3

Gelderland 2 2

Limburg 2 0

Midden-Nederland 5 1

Noord-Holland 0 2

Noord-Nederland 3 2

Oost-Brabant 3 3

Overijssel 0 0

Rotterdam 3 2

Zeeland-West-Brabant 5 1

34 18

Bijlage 2. Productiecijfers 2014
Los bijgevoegd
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