
 Rio-opleiding

 
Voorfase programma

Voor rio’s die starten aan de Rio-opleiding in oktober 2020

Toelichting programma 

De voorfase voor de Rio-lichting die start in oktober 2020 loopt van 5 oktober 2020 tot en met 31 december 2020. In het onderstaande 
‘Programma voorfase leeractiviteiten SSR’ staat aangegeven welke leeractiviteiten rio’s volgen bij SSR tijdens deze periode en wanneer ze 
die volgen. De leeractiviteiten worden in verschillende groepen gevolgd. De specifieke groepsindelingen zijn terug te vinden in MIJN SSR. 
Alle praktische en inhoudelijke informatie over deze leeractiviteiten is te lezen in MIJN SSR. Rio’s en hun praktijkopleiders krijgen tijdig 
toegang tot deze omgeving.

Een groot deel van de leeractiviteiten tijdens de voorfase vraagt voorbereiding. De voorbereidingsactiviteiten staan ter extra 
ondersteuning hieronder opgesomd. Rio’s zijn vrij om op een zelf gekozen tijdstip te werken aan voorbereidingsactiviteiten mits deze wel 
voor de aangegeven uiterlijke datum worden gedaan.

Datum voortgangs – en zelfevaluatiegesprekken tijdens de voorfase 

Het Riobureau plant de voortgangs- en zelfevaluatiegesprekken met de kernopleider. 

Programma voorfase leeractiviteiten SSR
Let op: Het programma is i.v.m. corona onder voorbehoud. Het grootste deel van de cursussen zal digitaal aangeboden worden, dit 
zijn de cursussen waarbij de locatie naar uw keuze is.

Maandag 5 oktober Startweek Hele dag Zie programma in  
MIJN SSR voor exacte 
tijden 

Dinsdag 6 oktober Startweek Hele dag Zie programma in  
MIJN SSR voor exacte 
tijden 

Woensdag 7 oktober Startweek Hele dag Zie programma in  
MIJN SSR voor exacte 
tijden 

Donderdag 8 oktober Startweek Hele dag Zie programma in
MIJN SSR voor exacte 
tijden

Vrijdag 9 oktober Startweek Halve dag Zie programma in
MIJN SSR voor exacte 
tijden

Maandag 12 oktober Hoger beroep in strafzaken  
(alleen voor rio’s die in straf starten)

09:00-12:30 uur Locatie naar uw keuze

Dinsdag 13 oktober Communicatie in samenwerking groep 1 van 4 09:00-12:00 uur Locatie naar uw keuze
Woensdag 14 oktober Communicatie in samenwerking groep 2 van 4 09:00-12:00 uur Locatie naar uw keuze
Donderdag 15 oktober Communicatie in samenwerking groep 3 van 4 09:00-12:00 uur Locatie naar uw keuze
Vrijdag 16 oktober Overtuigend motiveren van een rechterlijk oordeel, dag 1 09:30 – 15:30 uur Locatie naar uw keuze



Dinsdag 20 oktober Dag 1
Toetsing en geschilbeslechting door de bestuurs- rechter 
(alleen voor rio’s die in bestuur starten)

10:00 - 17:00 uur Zelfstudie

Donderdag 22 oktober Dag 1
Zittingsrechter 1, theorie en praktijk, groep 3 van 3

10:00 - 19:30 uur
Incl. overnachting

Woudschoten

Vrijdag 23 oktober Dag 2
Zittingsrechter 1, theorie en praktijk, groep 3 van 3

9:00 - 16:00 uur Woudschoten

Maandag 26 oktober Communicatie in samenwerking groep 4 van 4 09:00-12:00 uur Locatie naar uw keuze
Dinsdag 27 oktober Dag 2

Toetsing en geschilbeslechting door de bestuurs- rechter 
(alleen voor rio’s die in bestuur starten)

10:00 - 17:00 uur Zelfstudie

Donderdag 29 oktober Dag 3
Toetsing en geschilbeslechting door de bestuurs- rechter 
(alleen voor rio’s die in bestuur starten)

15:00 - 17:00 uur Locatie naar uw keuze

Vrijdag 30 oktober Overtuigend motiveren van een rechterlijk oordeel, dag 2,
groep 1 van 4

09:30 - 15:30 uur Locatie naar uw keuze

Vrijdag 30 oktober Overtuigend motiveren van een rechterlijk oordeel, dag 2,
groep 2 van 4

09:30 - 15:30 uur Locatie naar uw keuze

Vrijdag 30 oktober Overtuigend motiveren van een rechterlijk oordeel, dag 2,
groep 3 van 4

09:30 - 15:30 uur Locatie naar uw keuze

Maandag 2 november Dag 1 Beschikkingen maken in het familierecht, basis 
(alleen voor rio’s die in familie starten)

9:30 – 16:15 uur Locatie naar uw keuze

Woensdag 4 november Overtuigend motiveren van een rechterlijk oordeel, dag 2,
groep 4 van 4

9:30 - 15:30 uur Locatie naar uw keuze

Woensdag 4 november 348/350 WvSv en het moderne strafvonnis 
(alleen voor rio’s die in straf starten)

9:30 - 16:30 uur Locatie naar uw keuze

Maandag 9 november Dag 2 Beschikkingen maken in het familierecht, basis 
(alleen voor rio’s die in familie starten)

9:30 - 16:15 uur Locatie naar uw keuze

Donderdag 12 november Dag 1
Zittingsrechter 1, theorie en praktijk, groep 1 van 3

10:00 - 19:30 uur
Incl. overnachting

Kaap Doorn

Donderdag 12 november Dag 1
Zittingsrechter 1, theorie en praktijk, groep 2 van 3

10:00 - 19:30 uur
Incl. overnachting

Kaap Doorn

Vrijdag 13 november Dag 2
Zittingsrechter 1, theorie en praktijk, groep 1 van 3

9:00 - 16:00 uur Kaap Doorn

Vrijdag 13 november Dag 2
Zittingsrechter 1, theorie en praktijk, groep 2 van 3

9:00 - 16:00 uur Kaap Doorn

Maandag 16 november De bewijsmotivering (strafrecht) 
(alleen voor rio’s die in straf starten) 

9:30 - 16:30 uur Locatie naar uw keuze

Maandag 16 november Dag 1
Civiel vonnis voor rio’s en sectoroverstappers 
(alleen voor rio’s die in civiel starten) *

9:00 – 17:00 uur Locatie volgt

Dinsdag 17 november Dag 2
Civiel vonnis voor rio’s en sectoroverstappers 
(alleen voor rio’s die in civiel starten) *

9:00 – 17:00 uur Locatie volgt

Vrijdag 20 november Theorie van de raadkamer, groep 1 van 4 10:00 - 15:15 uur Locatie naar uw keuze
Vrijdag 20 november Theorie van de raadkamer, groep 2 van 4 10:00 - 15:15 uur Locatie naar uw keuze
Woensdag 25 november Dag 1 

Bewijsrecht voor rio’s
(alleen voor rio’s die in civiel starten)

9:30 – 17:00 uur Locatie naar uw keuze

Donderdag 26 november Training Kernkwadranten en feedback, groep 2 van 3 10:00 - 16:30 uur Locatie naar uw keuze
Vrijdag 27 november Training Kernkwadranten en feedback, groep 3 van 3 10:00 - 16:30 uur Locatie naar uw keuze
Dinsdag 1 december Dag 2

Bewijsrecht voor rio’s
(alleen voor rio’s die in civiel starten) 

9:30 – 16:15 uur Locatie naar uw keuze

Donderdag 3 december Training Kernkwadranten en feedback, groep 1 van 3 10:00 - 16:30 uur Locatie naar uw keuze
Donderdag 3 december Theorie van de raadkamer, groep 3 van 4 10:00 - 16:30 uur Locatie naar uw keuze
Vrijdag 4 december Theorie van de raadkamer, groep 4 van 4 10:00 - 16:30 uur Locatie naar uw keuze
Dinsdag 8 december Dag 1

Zittingsrechter 2, basis zitting houden, 
zittingsvaardigheden, groep 3 van 3 *

10:00 - 19:30 uur
Incl. overnachting

Woudschoten



Woensdag 9 december Dag 2
Zittingsrechter 2, basis zitting houden, 
zittingsvaardigheden, groep 3 van 3 *

9:00 - 16:00 uur Woudschoten

Donderdag 10 december Dag 1
Zittingsrechter 2, basis zitting houden, 
zittingsvaardigheden, groep 1 van 3 *

10:00 - 19:30 uur
Incl. overnachting

Woudschoten

Donderdag 10 december Dag 1
Zittingsrechter 2, basis zitting houden, 
zittingsvaardigheden, groep 2 van 3 *

10:00 - 19:30 uur
Incl. overnachting

Woudschoten

Vrijdag 11 december Dag 2
Zittingsrechter 2, basis zitting houden, 
zittingsvaardigheden, groep 1 van 3 *

9:00 - 16:00 uur Woudschoten

Vrijdag 11 december Dag 2
Zittingsrechter 2, basis zitting houden, 
zittingsvaardigheden, groep 2 van 3 *

9:00 - 16:00 uur Woudschoten

Maandag 14 december Terugkomdag 1
Civiel vonnis voor rio’s en sectoroverstappers (alleen voor
rio’s die in civiel starten) *

09:00 - 17:00 uur Locatie naar uw keuze

Woensdag 16 december Dag 1
Schrijven van een bestuursrechtelijke uitspraak voor Rio’s 
(alleen voor rio’s die in bestuur starten) 

Locatie volgt

Dinsdag 15 december
Donderdag 17 december 
Vrijdag 18 december

Persoonlijk leiderschap – intake ** (ca.1 uur) op één 
van de hiervoor 
genoemde dagen

Locatie naar uw keuze

 
 
*   Deze leeractiviteit heeft een vervolg in de hoofdfase
**  Let op: Deze leeractiviteit wordt optioneel aangeboden. Om deel te nemen aan de leeractiviteit moet je je aanmelden.  
 Deze datum is dus afhankelijk van deelname aan deze cursus. Deze leeractiviteit heeft een vervolg in de hoofdfase.

Voorbereidingsactiviteiten voorfase 

De volgende voorbereidingsactiviteiten dienen rio’s zelf in te plannen tijdens de voorfase. Een nadere toelichting is te vinden in MIJN 
SSR bij de desbetreffende leeractiviteit. Hier staat ook wanneer een activiteit uiterlijk gedaan moet zijn. Tevens staat de studiebelasting 
aangegeven. 
Voor vragen met betrekking tot deze leeractiviteiten kan tevens contact worden opgenomen met het Riobureau (Riobureau@ssr.nl). 

Leeractiviteit Voorbereiding Indicatie 
studiebelasting

Uiterlijke datum1

Startweek Studiemateriaal lezen en bekijken, dossier 
bestuderen, voorbereiden vragenuurtje met 
leden van de Raad voor de Rechtspraak en 
persoonlijk voorwerp meenemen

Zorgen dat u een gebruikersnaam en 
wachtwoord heeft voor uw iPad en een 
Apple ID heeft aangemaakt. Op maandag 
worden de iPads aan u uitgereikt. U moet 
dan in het bezit zijn van uw gebruikers-
naam en wachtwoord

4 uur Voor aanvang van de Startweek 

Communicatie in samenwerking  Studiemateriaal doornemen, 
voorbereidende opdrachten uitvoeren

2 uur Voor aanvang van de 
leeractiviteit

Overtuigend motiveren van een 
rechterlijk oordeel

Intakeformulier ter voorbereiding dag 1 
en quiz en vragenlijst invullen ter 
voorbereiding dag 2

1 uur 

1 uur

Ruim voor aanvang van de 
leeractiviteit, zie voor datum 
MIJN SSR

De zittingsrechter: theorie en 
praktijk

Studiemateriaal lezen en bekijken, maken 
conflictstijlen test en advies plannen  
bijwonen twee zittingen 

2 uur Voor aanvang van de leeractiviteit

Theorie van de raadkamer Casus ‘Vordering tenuitvoerlegging’ en 
‘Winkeldiefstal’ lezen en advies om een 
raadkamer vooraf bij te wonen 

1 uur Voor aanvang van de leeractiviteit

De zittingsrechter: basis zitting 
houden en zittingsvaardigheden

Studiemateriaal lezen en advies om twee 
zittingen te observeren en reflectieverslag 
maken

4 uur Voor aanvang van de leeractiviteit 

mailto:Riobureau%40ssr.nl?subject=


Leerwerkteam-bijeenkomst 
Waar sta je als rechter?

Voorbereidingsopdracht lezen en maken 
door op persoonlijke wijze invulling te 
geven aan het thema magistratelijkheid

4 uur Twee dagen voor aanvang van de 
leeractiviteit 

Toetsing en geschilbeslechting 
door de bestuursrechter (alleen 
voor rio’s die starten in bestuur)

Studiemateriaal lezen, webcollege bekijken 
en intakeformulier invullen

4 uur Intakeformulier week voor  
aanvang van de cursus

Schrijven van bestuursrechtelijke 
uitspraak (alleen voor rio’s die 
starten in bestuur)

Intakeformulier, lezen dossier, schrijven van 
conceptuitspraken in opgegeven casus en 
eigen dossiers en lezen uitspraken  
collegacursisten

16,5 uur Twee weken voorafgaand aan 
iedere bijeenkomst

348/350 WvSv en het moderne 
strafvonnis (alleen voor rio’s die 
starten in straf)

Studiemateriaal lezen en bekijken, 
intakeformulier invullen en vonnis 
concipiëren

6 uur Uiterlijk één week voor aanvang 
van de cursus inleveren

De bewijsmotivering (strafrecht) 
(alleen voor rio’s die starten in 
straf)

Studiemateriaal lezen en bekijken, 
intakeformulier invullen en bewijsparagraaf 
schrijven

4 uur Uiterlijk één week voor aanvang 
van de cursus inleveren

Hoger beroep in strafzaken
(alleen voor raadsheren in oplei-
ding die in straf starten)

Literatuur lezen en inleveren eigen 
leerbehoefte

3 uur Uiterlijk één week voor aanvang 
van de cursus inleveren

Civiel vonnis voor rio’s en  
sectoroverstappers (alleen voor 
rio’s die starten in civiel)

Studiemateriaal lezen en bekijken, 
concipiëren 3 vonnissen

37 uur Uiterlijk twee weken voor 
aanvang van de cursus inleveren

Bewijsrecht voor rio’s en so’s 
(alleen voor rio’s die starten in 
civiel)

Studiemateriaal lezen 3 uur Voor aanvang van de cursus

Beschikkingen maken in het 
familierecht, basis (alleen voor 
rio’s die starten in personen – en 
familie)

Studiemateriaal lezen en een
concept- beschikking schrijven.

11 uur Gemaakte concept-beschikking 
meenemen naar de contactdagen

  1 Zie MIJN SSR voor de daadwerkelijke uiterlijke data


