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1. INLEIDING

‘Goed opgeleid voor een rechtvaardige samenleving’ – dat is al jaren de missie van SSR. De accenten die SSR in 2022 

wil leggen, namelijk oog hebben voor wat de maatschappij vraagt, bevorderen van een leercultuur, versterken van 

digitalisering en aandacht voor de rol van leiderschap, sluiten aan bij de accenten die de Rechtspraak in de 

komende jaren wil leggen blijkens de Agenda van de Rechtspraak. Daarin wordt beschreven dat toegang tot de 

rechter digitaal en op laagdrempelige wijze wordt verleend. Dat de Rechtspraak actief samenwerkt in netwerken en 

daarin een betrouwbare partner is, vanuit een menselijke maat en een menselijke benadering, vanuit inclusiviteit; waar 

kansen worden gecreëerd voor het leren van elkaar, en waarin de leidinggevenden eigenaarschap en vertrouwen 

stimuleren. Het Openbaar Ministerie (OM) heeft de komende jaren oog voor de vitaliteit van de organisatie en de 

medewerkers, waarbij het samenwerken in netwerken en ketens versterkt wordt voortgezet, en waarin leiderschap en 

reflectie verder worden versterkt. Net als de Rechtspraak besteedt ook het OM, middels het Perspectief op het OM, 

aandacht aan technologische, geopolitieke, economische en sociale ontwikkelingen. Het OM acht het noodzakelijk om 

middenin en in verbinding met een beweeglijke samenleving als herkenbaar en stabiel instituut bij te dragen aan een 

actueel en relevant stelsel van strafrechtelijke handhaving. Daarbij richt het OM zich op de verdere professionalisering 

van de organisatie en de emancipatie van de professional. Ook deze accenten sluiten aan bij waar SSR de komende 

tijd aan wil werken.

In de afgelopen jaren heeft SSR voor het aankomende jaar steeds gewerkt met een leerplanner, die tot stand kwam in 

overleg met de Landelijke Overleggen Vakinhoud (LOV's). De leerplanner ging vergezeld van een beknopte oplegnotitie 

waarin de opleidingsspeerpunten voor het komende jaar werden toegelicht. Het laatste extensieve jaarplan stamt uit 

2017. Omdat de (eerste) covid-19-jaren 2020 en 2021 bijzondere jaren zijn geweest, die tot ingrijpende wijzigingen 

op het gebied van leren en werken hebben geleid, en omdat er enkele grote projecten op de planning staan voor 2022 

is ervoor gekozen om voor 2022 weer een uitgebreid jaarplan op te stellen. Het vaststellen van het jaarplan 2022 loopt 

in 2021 gelijk op met de vaststelling van de begroting 2022. De basis van dit jaarplan wordt gevormd door bijdragen 

die zijn geleverd door alle teams van SSR. In de voorbereiding van dit jaarplan hebben de Rechtspraak-lectoren van SSR 

contact gehad met hun contactpersonen bij de LOV’s en het Landelijk Bureau Vakinhoud rechtspraak.  

2022 zal voor SSR onder andere in het teken staan van het vinden van de optimale mix tussen online onderwijs en 

contactonderwijs op locatie en het monitoren en bevorderen van de leereffecten van de leeractiviteiten. SSR 

verwacht aankomend jaar een verhoogd aantal deelnemers in de initiële opleidingen. Beschikbaarheid van 

voldoende kernopleiders, docenten en praktijkopleiders is in de aankomende jaren een belangrijk punt van aandacht. 

Daarnaast gaat SSR zich nog meer toeleggen op het professionaliseren van docenten door middel van ‘binden en boeien’ 

en het aanscherpen en uitbreiden van trainingen voor docenten. 

In 2022 zal er sprake zijn van nieuw aanbod, zoals een rechtsgebied overstijgende leergang Professionele 

Vaardigheden en Persoonlijke Ontwikkeling en een cursus ‘contract en corona’. Ook wordt het cursusaanbod binnen de 

rechts- en vakgebieden geactualiseerd, herzien en/of verruimd. De doorontwikkeling van de Leiderschapsacademie voor 

Rechtspraak en OM, een verruiming van het cursusaanbod voor fiscaal recht en de actualisatie van cursussen 

m.b.t. de familiekamer en het familieprocesrecht zijn hier voorbeelden van. Tevens vindt de vraagarticulatie 

voor Bedrijfsvoeringsopleidingen vanaf 2022 plaats vanuit de portefeuillegroep HR Rechtspraak.  

In het kader van interne organisatieontwikkeling gaat SSR daarnaast aan de slag met de uitwerking van een 

organisatiebreed programma voor inclusiviteit, een nieuwe vorm van ophalen en uitwerken van thema’s voor 

organisatieverbetertrajecten op structurele basis, en het herontwerpen van de SSR school (het 

scholingspodium voor medewerkers van SSR). 

Remco van Tooren, conrector en Ivo Blommaart, directeur
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 2. CONTEXT   

2.1. SSR Kompas

Als educatieve partner is SSR er op gericht om binnen de rechterlijke organisatie een leercultuur te stimuleren 

waarin ontwikkelen en reflecteren onderdelen zijn van het werk. SSR is de ontmoetingsplek om met en van elkaar 

te leren; een vertrouwde omgeving om te netwerken en met elkaar in gesprek te gaan. Om medewerkers van 

de rechterlijke organisatie te ondersteunen in hun werk, volgen wij trends en ontwikkelingen. Samen met onze 

partners vertalen wij deze in een aanbod dat gebaseerd is op de volgende drie pijlers: 

1. Meesterschap - (juridische) vakinhoudelijke kennis.
SSR zorgt ervoor dat medewerkers van de RO (Rechterlijke Organisatie) de (juridische) vakinhoudelijke kennis 

‘meester’ blijven. Daarvoor wordt gebruik gemaakt van technologische vernieuwingen en van onderwijskundige 

expertise. Goed opgeleide ‘meesters’ versterken een rechtvaardige samenleving.  

2. Vakmanschap - vaardigheden en ervaring
Vaardigheden en ervaring versterken het vakmanschap. SSR maakt daarom gebruik van docenten uit de rechterlijke 

organisatie - uniek vanwege hun dubbelrol: collega en trainer - en andere praktijkprofessionals. Hun vakmanschap 

geeft richting en is van betekenis.  

3. Partnerschap - verbinding met werkplek, keten en maatschappij
Als educatieve partner van de rechterlijke organisatie luistert SSR naar de opleidingsvraag van zijn doelgroep. SSR 

signaleert juridische en maatschappelijke ontwikkelingen die van invloed zijn op het dagelijks werk. Deze worden 

vertaald in een passend leer- en opleidingsaanbod, verbonden met werkplek, keten en maatschappij. Om zichtbaar 

te zijn als partner is focus op de relatie met gerechten en parketten essentieel; SSR is waar collega’s uit de keten 

samenkomen.   
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2.2. Visie op leren 

SSR signaleert nieuwe ontwikkelingen en geeft doelgericht vorm aan de persoonlijke en professionele ontwikkeling 

van alle medewerkers binnen de RO door het aanbieden van leeractiviteiten. Zo draagt SSR bij aan het versterken 

van de kwaliteit van de RO. Hierin zoekt SSR steeds de aansluiting bij de beroepspraktijk: van de behoeftestelling 

tot de ontwikkeling, uitvoering en evaluatie van het leeraanbod. Het ultieme doel is dat leren aansluit bij wat de 

RO nodig heeft en dat leren authentiek, betekenisvol en veilig is. De pijlers van het SSR Kompas zijn uitgewerkt 

in een visie op leren. 

Deze visie vertaalt zich in vijf uitgangspunten bij het vormgeven van het leeraanbod: 

1. werken en leren integreren; 

2. medewerkers van de RO elkaar laten ontmoeten in het kader van leren; 

3. zorgen voor kwaliteit van leren; 

4. expertise en ruimte bieden voor leren;

5. leren effectief en efficiënt maken.  

Vanuit de visie hanteert SSR in het ontwerpen van leeractiviteiten drie ontwerpprincipes: 

1. SSR initieert de inventarisatie van de leerbehoefte en trekt vanaf het ontwerp tot aan de evaluatie van de 

leeractiviteit samen op met de betrokkenen/belanghebbenden uit de beroepspraktijk (Rechtspraak/OM); 

2. de deelnemers dragen bij SSR zelf de verantwoordelijkheid en regie over hun professionaliteit, en volgen hun 

eigen leerwegen;

3. bij SSR sluiten zowel vorm als inhoud van de leeractiviteit aan bij de (leer)behoefte van de werkpraktijk en 

actuele onderwijskundige inzichten.

 

SSR bewaakt zijn visie op leren, en daarmee de kwaliteit van leren, door voortdurend het kwaliteitsgesprek te 

voeren over de toepassing van de ontwerpprincipes en de resultaten daarvan. Deze visie wordt geconcretiseerd 

voor intern gebruik.

    

2.3. Strategie: externe ontwikkelingen en impact op de intenties van SSR 2021-2024

SSR is al ruim 60 jaar de opleidingsorganisatie voor de rechterlijke organisatie. Inmiddels werken er meer dan 

180 mensen, verdeeld over ruim 140 fte. Professionals: zowel juristen als opleidings- en onderwijskundigen, maar 

ook ICT-specialisten, planners, organisatorische talenten, en collega’s bij wie dienstverlening in het bloed zit. 

Medewerkers werken met plezier bij SSR. In 2019 mocht SSR zich Werkgever van het jaar noemen. In de covid-

19-jaren is gebleken dat SSR een veerkrachtige organisatie is met zeer betrokken medewerkers.

Meesterschap en vakmanschap zijn al ruim 60 jaar in goede handen bij SSR. Het ontwikkelen van leeractiviteiten 

doet SSR samen met partners, en daarvoor is SSR dus niet alleen aan zet. De kwaliteit van de initiële opleidingen 

leunt grotendeels op de inzet van gerechten en parketten. In dit verband is er een passende aansluiting met 

de huidige Agenda van de Rechtspraak, die de nadruk legt op samenwerken in netwerken. Ook om de andere 

leeractiviteiten effectief te maken is het partnerschap van gerechten en parketten noodzakelijk. Daarbij zijn er 

aanwijzingen, mede ondersteund door het onderzoek dat onder verantwoordelijkheid van SSR is gehouden, dat 

een open leercultuur op de gerechten en parketten een van de cruciale factoren is voor effectiviteit van opleiden. 

De hoofdlijnen van de strategie van SSR voor de jaren 2021-2024 zoals die hieronder worden geschetst zijn op 

6 juli door de RvE SSR goedgekeurd. Er is eerst uitgezoomd naar ontwikkelingen in de wereld om ons heen, en 

vervolgens is ingezoomd op het effect daarvan op SSR.
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2.3.1. Rechtsstaat en sociale cohesie

Sinds maart 2020 heeft de covid-19-pandemie internationaal en nationaal ingrijpende effecten op de economie, op 

financiën en op sociale cohesie. Ook de politieke ontwikkelingen hebben veel invloed op het (beeld van de) rechtsstaat 

en daarmee op het werk van SSR. De verschillen tussen groepen in de samenleving worden groter; vertrouwen in 

de overheid neemt af en het beeld van de rechter en de officier verandert. Er is sprake van afnemend gezag en er 

is een groot effect van sociale media. Ook bij de invulling van maatschappelijk effectieve rechtspraak, (tijdige en 

voorspelbare rechtspraak) hebben magistraten ondersteuning nodig; er worden voor een deel andere competenties 

gevraagd dan die waarin veel collega’s zijn opgeleid.

Impact op / intentie van SSR:

SSR neemt zich voor om samen met gerechten en parketten, met partners zoals de LOV’s en het Strategisch 

Bedrijfsvoeringsoverleg (SBO), voor zittende rechters en officieren van justitie, evenals voor juridisch medewerkers, 

in elke fase van hun loopbaan een ondersteunend of inspirerend bij- en nascholingsaanbod te maken. Samen met 

(keten)partners zal SSR leerlijnen definiëren en scholings-/begeleidingspakketten per niveau van uitoefening van de 

functie inrichten: inhoudelijke - en vaardighedencursussen. Hierbij wordt ook gekeken naar het vergroten van de 

weerbaarheid, wendbaarheid en persoonlijke effectiviteit van de collega’s. 

2.3.2. Capaciteit/werkdruk/opleiden nieuwe collega’s Rechtspraak en OM

Binnen het OM en de Rechtspraak is sprake van een tekort aan magistraten. In de komende jaren zullen veel nieuwe 

collega’s worden opgeleid. In combinatie met de druk die er bij zowel OM als Rechtspraak ligt op het wegwerken 

van achterstanden, leidt dit tot een nijpend capaciteitsprobleem, want opleiden kost ook menskracht in het primair 

proces. 

Impact op SSR:

Het capaciteitsprobleem leidt voor SSR zowel tot een grote vraag naar initiële opleidingen en bovendien extra 

maatwerk daarbinnen, als tot een flankerend probleem om voldoende docenten, opleiders en begeleiders vanuit het 

primair proces te vinden. Zie voor meer informatie over capaciteit en opleiden hoofdstuk 3.3. Verdere ontwikkeling 

docentenbeleid.  

2.3.3. Digitalisering 

De Rechtspraak en het OM zijn bezig met een inhaalslag op het gebied van digitalisering. De noodzaak tot digitaliseren 

is door de covid-19-pandemie versterkt. Tegelijk ontbreekt het een deel van de collega’s aan affiniteit met digitaal 

werken.  SSR streeft naar een optimale mix van onderwijsvormen waarbij extra aandacht wordt besteed aan plaats- 

en tijdonafhankelijk leren, mede om flexibiliteit te bieden in het licht van het capaciteitsprobleem, zoals geschetst 

in het vorige punt. 

 

Impact op / intentie van SSR:

SSR neemt zich voor de digitalisering die door de covid-19-jaren een extra impuls heeft gekregen te verduurzamen. 

De vele positieve aspecten en effecten van online onderwijs in de virtual classrooms, waarmee sinds april 2020 

ervaring is opgedaan, wil SSR behouden. Er zal een afgewogen combinatie van onderwijsvormen (zelfstudiemodules, 

contactonderwijs op locatie of online) worden gekozen vanaf het moment dat de mogelijkheden om op locatie onderwijs 

aan te bieden weer ruimer beschikbaar komen. Hierbij is, zoals hierboven reeds is gesteld, extra aandacht nodig voor 

plaats- en tijdonafhankelijk leren; daarom is het doel om in 2022 25 zelfstudiemodules op te leveren.
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In het docentenbeleid van SSR wordt vastgelegd dat docenten door SSR ondersteund worden in hun rol als docent, 

met trainingen op didactische en digitale vaardigheden.

Ook ziet SSR een opleidingsopgave in het bieden van kennis en vaardighedentrainingen voor alle collega’s binnen 

de Rechtspraak en het OM op het gebied van digitaal werken, hetgeen bijdraagt aan het opvangen van het gebrek 

aan affiniteit met digitaal werken.

2.3.4. Leiderschap

Om de beide organisaties in staat te stellen met de hiervoor genoemde uitdagingen om te gaan, is verdere 

versterking en ondersteuning van de invulling van de leidinggevende rol op alle niveaus binnen de Rechtspraak 

en het OM nodig.  

Impact op / intentie van SSR:

In de leiderschapstrajecten worden de actuele behoeften van de partners verwerkt. Er is behoefte aan moderne 

leiders, met oog voor de behoeften van de maatschappij en van de medewerkers. In lijn met de Agenda van de 

Rechtspraak en het huidige beleid van het OM wil SSR hierbij ook kijken naar de ontwikkelingen op het gebied 

van diversiteit en inclusiviteit. Inclusiviteit heeft betrekking op allerlei groepen die niet bij de traditionele ‘in-groep’ 

behoren. Binnen de Rechtspraak wordt in het leiderschapsprogramma de focus gelegd op het versterken van 

het collectieve leiderschap en binnen het OM op een andere wijze van samenwerken (een meer ‘vrije’, informele 

samenwerkingscultuur).

2.3.5. Leercultuur

Een organisatiecultuur die leren en ontwikkelen ondersteunt en stimuleert is onontbeerlijk om daadwerkelijk 

effect van opleidingen te bereiken. Dit is geen nieuw thema, maar het blijft net als in het Meerjarenplan SSR 

2017-2020 van groot belang.

Intentie van SSR:

SSR is voornemens de resultaten van het onderzoek naar de elementen die effect hebben op toepassing van het 

geleerde  te gaan gebruiken in de leeractiviteiten. Daarnaast wil SSR de partners bij de Rechtspraak en het OM 

stimuleren om hun voordeel te doen met deze resultaten. SSR zal naar vermogen bijdragen aan het bevorderen van 

een leercultuur. Zie voor meer informatie over de leercultuur hoofdstuk 3.2. Onderzoek effect van leren/evaluatie 

en monitoring.  

2.3.6. Financiën

Het is nog niet goed te duiden of de effecten van de covid-19-pandemie op de economie ook hun weerslag zullen 

hebben op de financiering van de Rechtspraak en het OM. 

Impact op / intentie van SSR:

SSR voert een actualisering van de kostprijsberekening uit in het licht van digitalisering van het aanbod. 

Verdere digitalisering van het opleidingsaanbod, zie het vorige thema in deze notitie, zal een positief effect 

hebben op de kosten: zowel door het verminderen van reisbewegingen als doordat digitaal aanbod tegen minder 

organisatiekosten aangeboden kan worden en in een groot deel van de gevallen efficiënter (her)gebruikt kan 

worden.
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2.3.7. SSR als instituut

De positie van SSR als instituut en de inbedding van SSR is onderwerp van discussie met beide eigenaren. 

Verder blijft SSR een ontmoetingsplaats; in de komende jaren meer dan ooit nodig. Tot slot wil SSR blijven 

investeren in de vitaliteit van de medewerkers en van de organisatie.

Impact op / intentie van SSR:

SSR streeft een versterkte fundatie/institutionele inbedding na, inclusief een passend meerjarig budget. Het 

gegroeide volume van de beide initiële opleidingen en van de opdrachten op het gebied van leiderschap maken 

dat SSR in omvang (fte) zal groeien.

Samen met partners wordt tevens gezocht naar manieren om het SSR aanbod zoveel mogelijk geïntegreerd in het 

primair proces bekend te maken. Hierbij zal zoveel mogelijk gebruik worden gemaakt van kanalen of plekken waar 

de doelgroepen hun informatie toch al zoeken. 

Ontmoeting blijft een onmisbaar onderdeel van leren en werken, naast digitale werkvormen die een deel van leren 

en werken kunnen overnemen. In de vormgeving van de nieuwe huisvesting van SSR wordt expliciet aandacht 

besteed aan de vormgeving van de ontmoetingsplek.

SSR investeert in de ontwikkeling van de SSR-collega’s, op vaardigheden die nodig zijn voor partnerschap, op 

digitale vaardigheden, en op wendbaarheid. Hierbij wordt gewerkt vanuit het perspectief van inclusiviteit.

SSR wil zich blijven doorontwikkelen als wendbare organisatie. SSR heeft behoefte om te opereren met regie en 

focus, stevigheid en zelfbewustheid. Aandacht is nodig voor het verder uitwerken van de partnerrol. Daarbij kan 

worden gedacht aan het inrichten van rollen voor liaisons binnen SSR die nog beter benaderbaar zijn voor de 

partners. 
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3. ORGANISATIE- EN BELEIDSONTWIKKELING (PROJECTEN)

3.1. Flexibel onderwijs 

Vanuit de door SSR geformuleerde visie op leren en de strategie 2021-2024 komt het streven om het leren niet 

alleen in het klaslokaal plaats te laten vinden maar steeds meer in verbinding te brengen met de werkplek. Dit 

leren in de context zorgt voor een verhoogd leerrendement. Daarnaast wordt de professional meer de regie over 

het eigen leerproces gegeven. Daarmee kan het leren beter in de drukke werkcontext worden geïntegreerd.

Tegelijkertijd zien we dat er meer behoefte is aan flexibiliteit in het onderwijs. Via MIJN SSR (het digitale platform 

van SSR) komt SSR tegemoet aan de behoefte van plaats- en tijdonafhankelijk leren waarbij het ‘altijd en overal 

leren’ laagdrempelig en aantrekkelijk wordt gemaakt voor de individuele gebruiker. Hiervoor zijn al diverse zelfstudie 

modules (e-learning) ontwikkeld en beschikbaar, die aansluiten op ieders leerbehoefte en niveau. E-learning 

modules hebben een individueel en gestructureerd leerpad en zijn duurzaam. Ze zijn gedurende langere tijd 

toegankelijk. De cursist kan de inhoud op verschillende momenten tot zich nemen en actualisatie van de content 

is eenvoudig en niet kostbaar.

 

Daarnaast zal het online contactonderwijs blijvend worden gefaciliteerd. Omdat online contactonderwijs een vaste 

plek in het aanbod zal krijgen zal er naar de kwaliteit van de online cursussen worden gekeken. Daarnaast zullen 

er ter ondersteuning voor docenten zo nodig extra trainingen worden ontwikkeld aanvullend op de reeds bestaande 

trainingen voor online lesgeven.  

3.2. Onderzoek effect van leren/evaluatie en monitoring

Naar aanleiding van de positieve uitkomsten van eerdere onderzoeken (september 2018 -  juni 2021) naar het 

meten van de impact op cursussen op de werkpraktijk zullen er in 2022 een aantal stappen gezet gaan worden 

om toepassing van trainingsinhoud breder te monitoren. Dit past bij het voornemen van SSR om meer in kaart 

te brengen wat de leereffecten zijn van de aangeboden trainingen en waar nodig te bevorderen. De evaluaties 

zullen breder worden ingevoerd, er wordt een database opgezet voor het monitoren van de evaluaties, en er wordt  

vervolgonderzoek gedaan op het evaluatie onderzoek. 

Allereerst wordt de wetenschappelijk onderbouwde evaluatie vragenlijst organisatiebreed ingevoerd binnen SSR. 

De eerste stappen daarvoor zijn gezet in nauwe samenwerking tussen de verschillende cursusmanagers en 

onderzoeker. Daarnaast wordt er gekeken of er een database opgezet kan worden waarin alle evaluaties opgeslagen 

kunnen worden en makkelijk opgehaald kunnen worden. In een dergelijk systeem kan er op metaniveau gekeken 

en gemonitord worden hoe SSR cursussen het doen en waar eventueel verbeteringen behaald kunnen worden. De 

mate waarin dit systeem van de grond gaat komen is afhankelijk van hoeveel capaciteit er binnen SSR beschikbaar 

is om dit project van de grond te trekken. Het is daarmee onzeker of dit geheel gerealiseerd zal worden in 2022. 

Tot slot zal in 2022 een vervolg komen op de eerder uitgevoerde onderzoeken naar de impact van de SSR trainingen 

op de werkpraktijk. Dit zal een interventiestudie worden waarmee SSR wil onderzoeken welke aanpassingen op 

een training bevorderlijk zijn voor een grotere impact van de training op de werkpraktijk. Dit onderzoek zal in 

2022 worden uitgevoerd. Ook zal er worden gekeken of het samenwerkingsverband met de Politieacademie op dit 

gebied gecontinueerd kan worden met een vervolgonderzoek in 2022. 
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3.3. Verdere ontwikkeling docentenbeleid 

Bij de inrichting van het nieuwe docentenbeleid lag in 2021 de focus op de nieuwe contractvorm en het 

vaststellen en uniformeren van het beloningsstelsel. In 2022 zal de focus liggen op het implementeren van de 

kwalitatieve aspecten van het docentenbeleid.  Hierbij wil SSR zich nog meer gaan richten op professionalisering 

van docenten en hen hiervoor de juiste handvatten bieden. SSR heeft een aantal docententrainingen ontwikkeld 

om docenten te ondersteunen in de praktijk van het doceren. Docenten kunnen deze trainingen gratis volgen. 

Voor nieuwe beginnende docenten geldt dat het volgen van de basistraining in principe verplicht is. SSR gaat via 

een verkenning bij andere onderwijsinstellingen onderzoeken in hoeverre het eigen pakket aan trainingen verder 

verbeterd of uitgebreid kan worden. Daarnaast wil SSR minimaal één keer per jaar een  feedbackgesprek met 

een docent voeren. Mede om op basis hiervan te kijken in hoeverre de docent kan worden ondersteund in het 

verhogen van de kwaliteit. 

De docenten zijn tevens ambassadeurs van SSR. De kwaliteit van opleidingen is gebaat bij grotere betrokkenheid 

van docenten, onderlinge ontmoetingen van docenten en SSR, en de mogelijkheid ook zelf als docent te 

groeien. Met een ‘binden en boeien’-programma wordt gekeken hoe de docenten dichter bij SSR kunnen worden 

betrokken en hoe een hechtere band kan worden bevorderd. SSR voorziet aankomende jaren een krapte in het 

docentenbestand. Het ‘binden en boeien’-programma heeft daarom tevens tot doel om docenten te ondersteunen 

in hun professionele ontwikkeling, in de hoop dat hiervan een stimulerende werking uitgaat waarmee het  doceren 

bij SSR (op lange termijn) aantrekkelijker wordt gemaakt. 

3.4. Inclusiviteit 

Een inclusief werkklimaat waarin medewerkers eerlijk worden behandeld, verschillen worden gewaardeerd en 

medewerkers zichzelf kunnen zijn is een belangrijk streven voor SSR. Daarnaast wil SSR een zo goed mogelijke 

weerspiegeling zijn van de Nederlandse samenleving, die steeds diverser wordt. Om aan iedereen een veilige 

werkomgeving te kunnen bieden wordt daarom gewerkt aan een organisatiebreed programma voor inclusiviteit. 

Van belang bij het thema inclusiviteit is om een indicatie te krijgen van situaties of thema’s waarbij verschillen 

tussen medewerkers een rol kunnen spelen. Het gaat dan niet alleen om zichtbare verschillen, zoals etnische 

achtergrond, gender of leeftijd, maar ook om onzichtbare verschillen, zoals socio-economische achtergrond, 

opleidingsniveau of politieke overtuiging. Hiervoor zijn in 2021 de eerste stappen gezet door middel van een 

reeks vragen, waarin medewerkers konden aangeven wat zij ervaren op de onderwerpen transparantie, openheid, 

acceptatie en veiligheid binnen SSR. Aan de hand van de uitkomsten wordt met medewerkers die hiervoor open 

stonden in themasessies gesproken over verbeteracties die kunnen worden ingezet om SSR inclusiever te maken. 

Doel is om in 2022 naar gelang van de uitkomsten nader uitwerking te geven aan een organisatiebreed 

programma voor inclusiviteit, in samenwerking met medewerkers, teamleiders, communicatie en HRM. Daarbij 

richt SSR zich in eerste instantie op het bestaande klimaat binnen de organisatie en het welzijn van de eigen 

medewerkers. Mogelijk is het ook nodig om aandacht te besteden aan de manier van werven en selecteren van 

nieuwe medewerkers, bijvoorbeeld door het monitoren van door- en uitstroom op basis van diversiteit en het 

inclusiever maken van website- en vacatureteksten.   

  



3.5. Structureel verbetertraject ‘Anders Doen’

In 2021 is de keuze gemaakt om af te stappen van het klassieke medewerkerstevredenheidsonderzoek (MWO). 

Dit is in lijn met vergelijkbare verandertrajecten binnen de Rechtspraak, waar de nadruk vooral komt te liggen 

op eigenaarschap, en met het OM, waar sinds enige tijd gewerkt wordt met een participatief MWO: een 

MedewerkersParticipatieOnderzoek. Het laatstafgenomen MWO binnen SSR stamt uit 2018 en leverde SSR het 

predicaat ‘Beste werkgever’ op. SSR wil eigenaarschap en de inzet op verbetertrajecten niet meer top-down laten 

uitvoeren, maar medewerkers actief betrekken bij veranderingen of verbetertrajecten. 

Doel is om medewerkers zelf te laten signaleren waar zij problemen of knelpunten zien binnen de organisatie 

om daar vervolgens in themagroepjes en in samenspraak met het managementteam (MT) en het bestuur een 

verbetertraject voor uit te zetten. Momenteel wordt de werktitel ‘Anders Doen’ gehanteerd voor deze nieuwe 

aanpak. In 2022 wordt het ‘Anders Doen’ nader uitgewerkt en worden de verschillende verbetertrajecten tot 

uitvoering gebracht. Daarnaast zal in 2022 worden gezocht naar een manier waarop ‘Anders Doen’ op structurele 

wijze in de organisatie kan worden gebracht en wordt de evaluatie en monitoring in gang gezet. 
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4. BEDRIJFSVOERING

4.1. HRM

4.1.1. Werving en selectie, arbeidsmarktcommunicatie

Het blijkt steeds lastiger om binnen de rechterlijke macht lectoren, kernopleiders, landelijk adviseurs en 

kerndocenten te vinden. De normale werving via SSR.nl, LinkedIn, Twitter, Introlandelijk en ZOOM levert vaak 

niet of nauwelijks reacties op, ondanks bijvoorbeeld de investering in een wervend filmpje van de kernopleiders. 

De doelgroep is lastig te bereiken, terwijl door de groei van de initiële opleiding behoefte is aan uitbreiding van 

de capaciteit. Daarom zal geïnvesteerd moeten worden in de arbeidsmarktcommunicatie gericht op specifiek 

deze ‘latente’ doelgroep. Daarnaast zien we binnen SSR nog te veel vervangingsvacatures. Daarom gaat SSR een 

samenwerking aan met Neurolytics, een HR Tech startup die met behulp van biometrische gegevens uit video-

assessments objectieve inzichten in de menselijke cognitie en voorkeuren kan geven. Met een wetenschappelijk 

opgezette videoscan worden kandidaten geanalyseerd op motivatie, stressbestendigheid en de match met de 

organisatiecultuur. Neurolytics helpt SSR met het selecteren van kandidaten op basis van deze gedragsanalyse, 

passend bij de organisatiecultuur van SSR.

SSR wil een inclusievere organisatie worden. We kiezen ervoor om dit thema niet direct te benaderen vanuit 

werving en selectie en of arbeidsmarktcommunicatie, maar eerst het bewustzijn binnen SSR te vergroten en te 

onderzoeken of en hoe iedereen ongeacht afkomst, achtergrond of gender zich thuis voelt/kan voelen binnen SSR 

(zie hoofdstuk 3.4. Inclusiviteit). 

4.1.2. Opleiding en ontwikkeling

De SSR school wordt opnieuw ontworpen. In dit nieuwe ontwerp zal meer aandacht komen voor intervisie en ‘de 

twenty-first century skills’. Voorbeelden van deze skills zijn schriftelijke communicatie, presentatietechnieken en 

kennis van programmeren. Daarnaast zullen één á twee keer per jaar in het MT, aan de hand van de strategie, 

de thema’s benoemd worden waarop leeractiviteiten binnen de SSR school ontwikkeld worden. Ook zal het 

huidige creditsysteem (iedereen krijgt in basis vier credits, dus vier dagdelen om te besteden aan ontwikkeling) 

herzien worden, omdat de credits niet als tijd voor ontwikkeling ervaren worden door medewerkers. Idee is dat het 

toekennen van tijd voor ontwikkeling een onderwerp is voor het goede gesprek tussen medewerker en teamleider. 

4.1.3. De RI&E 

IIn 2015 is voor het laatst een Risico Inventarisatie en – Evaluatie (RI&E) uitgevoerd. Het is dus de hoogste tijd 

dat er weer een RI&E wordt uitgevoerd en een up-to-date plan van aanpak wordt getoetst door de ARBO-dienst. 

De RI&E zal al in 2021 worden opgestart, maar de uitkomsten zullen in 2022 resulteren in een plan van aanpak.

4.2. AVG

Om ook de laatste werkprocessen binnen SSR helemaal te laten voldoen aan de Algemene Verordening 

Gegevensbescherming, is een kortlopend project ingericht dat in de eerste helft van 2022 zal worden afgerond.
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4.3. Communicatie 

Om de strategische doelen van SSR te bereiken wordt in 2022 vanuit communicatie onder andere ingezet op de 

volgende zaken:

• Zoals eerder in dit jaarplan beschreven is in 2021 een nieuw docentenbeleid vastgesteld met daarin een 

nieuwe contractvorm en uniform beloningsstelsel. In de communicatie naar docenten over de wijzigingen 

die volgen uit het nieuwe docentenbeleid ligt de focus op het bevestigen van het vertrouwen in SSR en het 

ondersteunen van de bereidheid om te blijven doceren. 

• De covid-19-pandemie heeft geleid tot een grote toename van het aandeel van online onderwijs. SSR wil 

rondom deze blijvende verandering een bijdrage leveren aan het realiseren van de acceptatie van online 

onderwijs (zowel intern als extern). Belangrijk hierbij is het overbrengen van het belang van online onderwijs 

in de huidige, veranderende maatschappij. 

• Aankomend jaar zal voortdurend aandacht worden besteed aan interne communicatie, vooral tussen teams. 

Tijdens de periode van volledig thuiswerken vanaf maart 2020 is hier op ingezet met onder andere de 

invoering van een SSR café, digitaal lunchen met collega’s en het ‘walk en talk’-programma. In 2022 zal 

onverminderd aandacht worden besteed aan binding en verbinding, zowel digitaal als op locatie. 

• In 2022 zal het technisch ontwerp voor de nieuwe huisvesting van SSR worden afgerond. Communicatie zal 

een rol spelen in de voorbereiding van de inrichting van de nieuwe huisvesting. 

• Daarnaast wordt regie gevoerd op de communicatie van het totale leiderschapsprogramma van SSR. 

• Ten slotte zal in 2022 vanuit communicatie ondersteuning worden geboden aan de nieuwe rector in haar rol, 

zowel binnen als buiten SSR. 

4.4. Facilitair

4.4.1. Huisvesting en huisvestingsconcept 

SSR blijft een ontmoetingsplaats voor collega’s van Rechtspraak en OM. SSR creëert deze ontmoetingsplaats op 

alle SSR-locaties (Utrecht, Amsterdam, ’s-Hertogenbosch en Rotterdam), tijdens online bijeenkomsten en ook op 

externe locaties. In 2023/2024 wordt een nieuwe centrale ontmoetingsplek gerealiseerd aan de Catharijnesingel 

in gebouw H van het Gerechtsgebouw Utrecht. In 2022 wordt het technisch ontwerp afgerond en wordt gestart 

met de grootschalige verbouwing om van gebouw H dé leer- en ontmoetingsplek van SSR te maken. 

Het Paleis van Justitie in ’s-Hertogenbosch wordt gerenoveerd. Dit betekent dat SSR niet over de eigen cursuszaal 

kan beschikken voor de periode van een jaar vanaf juni 2022.

 

4.4.2. Dienstverlening  

De gastheren en -vrouwen staan dagelijks klaar voor de docenten en cursisten op SSR locaties met als doel ze te 

ontzorgen zodat ze zich volledig kunnen concentreren op hun leeractiviteit. Gastvrijheid is hierbij het sleutelwoord.

Het totale leeraanbod wordt zo gepland dat de eigen SSR locaties optimaal bezet worden en daarnaast wordt 

steeds gekeken welke locatie het beste past bij welke leeractiviteit. Het communiceren naar cursisten over 

locatie-, datum- en vormwijzigingen gebeurt nog handmatig. Doel voor 2022 is om hier een automatiseringsslag 

in te maken.
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4.5. ICT 

 

Binnen SSR draagt het ICT-team de zorg voor het beheer en de ontwikkeling van het Exact Synergy en Exact Globe 

softwarepakket. Met deze software wordt binnen SSR de cursusadministratie gedaan, waaronder de financiële 

administratie.  In 2022 zal verder gewerkt worden aan een betrouwbare en stabiele omgeving. De Exact software 

zal weer een grote update krijgen. Samen met IVO Rechtspraak zal de prestatie van de testomgeving moeten 

worden verbeterd. Dit is nodig om goed en snel te kunnen testen. Het komende jaar zal het de rapportage in Exact 

verbeterd gaan worden. Daarmee kunnen medewerkers van SSR zelf en in real time de gevraagde overzichten 

kunnen produceren. Daarmee komt er nog meer grip op het beheer van onze cursussen.   

De inrichting van Exact moet in de pas blijven lopen met de digitalisering binnen SSR. Enterprise/Exact zal 

daarom met aanpassingen komen voor het invoeren van e-learning modules en combinaties van contactonderwijs 

op locatie en online. Ook de herziene kostprijsberekening zal verwerkt moeten worden.

Verder zal de nodige tijd worden gestoken in het realiseren van wensen van gebruikers met betrekking tot de 

functionaliteit van Exact. Daarmee wordt het werken in Enterprise verbeterd of versimpeld. Hiervoor zal een 

volgende Verzoek Tot Wijzigingen (VTW) cyclus worden gestart.

4.6. Finance & control 

In 2022 gaat Financieel Economische Zaken (FEZ) zich vooral richten op de volgende doelstellingen:

• Het ontwikkelen van een visie over de invulling van de control-functie in de toekomst (dit in samenhang met 

de ontwikkeling van de visie op de financiële functie door de Raad voor de rechtspraak (Rvdr)). Het gaat 

hierbij vooral om de breedte van de control-functie.

• Het afbouwen van de schuld aan eigenaren en het projectensaldo op de balans tot een passend niveau en het 

vereenvoudigen van de financiële stromen, de daaraan gekoppelde financiële rapportages en de onderliggende 

financiële administratie. 

• Het optimaal gebruiken van de beschikbare systemen (Enterprise).

• De eigen organisatie van het team om de kwaliteit (op onderdelen) en de continuïteit van haar dienstverlening 

te verbeteren respectievelijk te waarborgen.

4.7. P&C cyclus 
 

SSR maakt als landelijke dienst van de Rechtspraak onderdeel uit van de P&C-cyclus van de Rechtspraak. De 

Rvdr stelt dan ook nadere eisen c.q. randvoorwaarden voor de invulling van de P&C-cyclus van SSR. De Rvdr is 

integraal verantwoordelijk voor het financieel beheer van SSR en consolideert de SSR-rapportages tot cijfers voor 

de Rechtspraak. Vanuit het Parket-Generaal (PaG) bij het OM (als mede-eigenaar) is er sprake van ‘loose control’. 

SSR rapporteert formeel aan de beide eigenaren. 

SSR stelt ieder jaar in het najaar een begroting op voor het volgende kalenderjaar. Verder rapporteert SSR na vier 

maanden en na acht maanden een financiële jaarprognose, waarbij de verwachting voor het lopende jaar wordt 

vergeleken met de begroting. Tevens wordt in deze rapportage over de KPI’s verslag uitgebracht. 

Samen met de begroting worden er ieder jaar met de RvE afspraken gemaakt over de financiering door de Rvdr en 

het PaG en de te leveren financiële prestaties in de door beide eigenaren ondertekende bestuursafspraken. Aan 

het begin van het volgende jaar ontvangt het SSR-bestuur een door beide eigenaren ondertekende dechargebrief 

voor het afgelopen jaar. 
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Normaliter vormt de leerplanner het startpunt voor het opstellen van de begroting. In 2021 is in het kader van 

de covid-19-pandemie eerst een prioriteitenlijst opgesteld, die is vertaald naar de leerplanner als onderlegger 

voor het jaarplan. Dit jaarplan wordt vertaald in een financiële begroting. De LOV’s worden geconsulteerd over de 

leerplanner. Het jaarplan wordt ter advisering aan de RvO voorgelegd, waarna de RvE het zal vaststellen. Zoals 

eerder in dit jaarplan beschreven wordt vormt de SSR-strategie input voor de prioriteitenlijst en de begroting. 

4.8. KPI’s

De KPI’s waarover SSR rapporteert zijn opgenomen in de viermaandrapportage en in de achtmaandrapportage. 

Het gaat hierbij om de volgende KPI’s:

• Aantal deelnemers aan cursussen;

• Aantal uitvoeringen;

• Bezettingsgraad van cursussen (%);

• Cursusevaluaties (cijfer);

• Ingeschreven aantal deelnemers aan cursussen gesplitst naar Rechtspraak en OM, en naar centrale financiering 

en PE/incompany (aantallen);

• Ziekteverzuim (%);

• Financiële exploitatieresultaat, onder andere gesplitst naar meer-/minderproductie centraal gefinancierde 

opleidingen Rechtspraak en OM, over-/onderuitputting huis Rechtspraak en OM. Het resultaat op het huis 

wordt uitgesplitst naar personeel, organisatiekosten, brutomarge en interne verrekeningen.  

 

4.9. Risico’s en risicobeheersing 

De belangrijkste te verwachten risico’s voor en binnen SSR in 2022 zijn:

• Onvoldoende beschikbaarheid van docenten vanuit het OM en de Rechtspraak. Dit risico ontstaat deels ten 

gevolge van de hoge werkdruk van magistraten en juridisch medewerkers binnen het OM en de Rechtspraak. 

Het nieuwe docentenbeleid kan hier onbedoeld ook een rol in spelen.  

Beheersmaatregelen:

 ¤ Met het ‘binden en boeien’ programma (onderdeel van docentenbeleid) wil SSR docenten ondersteunen 

in hun professionele ontwikkeling en wordt het doceren bij SSR op langere termijn aantrekkelijker 

gemaakt. 

 ¤ Er wordt gestreefd naar afspraken over verantwoordelijkheid voor het faciliteren van docenten vanuit 

Rechtspraak en OM.

 ¤ Voor het OM zullen mogelijk extra aanspreekpunten binnen SSR worden ingericht (bij wijze van 

accountmanagement).

 ¤ In de communicatie wordt beter uitgelegd dat het nieuwe docentenbeleid geen verslechtering van de 

facilitering van docenten betekent.

• Er zijn, bij voorkeur meerdere, platforms nodig voor het aanbieden van online onderwijs. ZOOM is voor 

SSR een heel geschikt platform. Voor het gebruik ervan heeft SSR voorshands toestemming gekregen 

van IVO Rechtspraak. Er is een risico dat ZOOM niet definitief wordt vrijgegeven voor de Rechtspraak voor 

onderwijsdoeleinden. 

Beheersmaatregel:

 ¤ Indien ZOOM niet definitief beschikbaar komt, zal SSR fors hogere kosten moeten maken voor het 

aanbieden van onderwijs via BARCO. 
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• Uitval of onvoldoende grip op mobiliteit van SSR-collega’s waardoor continuïteit in gevaar komt.

Beheersmaatregelen: 

 ¤ Continuering van het vitaliteitsprogramma. 

 ¤ Implementatie van de visie ‘terug naar kantoor’. 

 ¤ In de leerplanner 2022 en bij het prioriteren van cursustitels medio 2021 is de belastbaarheid van 

medewerkers meegewogen. 

• Onzekerheid ten aanzien van cursusdeelname aan noodzakelijke bij- en nascholing, omdat het primaire 

proces wellicht voorrang krijgt. 

Beheersmaatregel:

 ¤ Toename van aandeel van plaats- en tijdonafhankelijke leeractiviteiten in het SSR-aanbod verlaagt 

drempel tot deelname. 
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5. ALGEMENE ONTWIKKELINGEN INITIËLE OPLEIDING
 

5.1. Opleidingen van OM initieel 
      

In 2022 zal SSR zich met name richten op het realiseren van de voornemens die door de covid-19-beperkingen 

in 2020 en 2021 niet zijn verwezenlijkt. In het bijzonder zal worden ingezet op de volgende onderwerpen:

• Het opleiden van de (extra) lichtingen oio’s (officieren van justitie in opleiding) en assistent officieren in 

opleiding: met nadrukkelijke aandacht voor de benodigde docenten capaciteit en de beoogde effectiviteit op 

de parketten;

• De doorontwikkeling van nieuwe vormen van onderwijs;

• De doorontwikkeling van initiële curricula.

 

SSR zal in 2022 alles in het werk stellen om te zorgen voor voldoende opleidingstrajecten voor de deelnemers 

aan de initiële opleidingen. In 2021 starten extra initiële lichtingen. Indien door het PaG een soortgelijk verzoek 

wordt gedaan voor 2022 zal SSR dit zo mogelijk opnieuw realiseren. 

SSR signaleert hierbij enkele knelpunten: voor het realiseren van effectieve opleidingstrajecten is beschikbaarheid 

van voldoende docenten voor het verzorgen van onderwijs bij SSR vereist, én beschikbaarheid van voldoende 

praktijkopleiders op de parketten. Een aantal officieren heeft aangegeven vanaf 2022 niet langer beschikbaar te 

zijn als docent, onder andere vanwege de hoge werkdruk. 

Deze knelpunten dreigen reeds in de weg te (gaan) staan aan een goede uitvoering van het oorspronkelijk geplande 

aantal opleidingstrajecten. In geval van verhoging van het aantal lichtingen geldt dit eens te meer. SSR zal in 

2022 maximaal blijven inzetten op het aantrekken van nieuwe docenten; voor de effectiviteit van het onderwijs 

(20% van de opleidingstijd) is daarnaast zorgvuldige begeleiding bij (onder andere) toepassing van het geleerde 

in de praktijk (80%) een belangrijk vereiste. 

Bijeenkomsten op locatie zullen in 2022 onder meer worden ingezet bij leeractiviteiten zoals de 

zittingsvaardigheidstrainingen en onderdelen die (mede) aandacht voor houding en gedrag, uitwisseling van kennis 

en ervaringen en een band te laten opbouwen als doel hebben.

Naar verwachting zal in 2021 het nieuwe functie addendum voor de Assistent-Officier worden bekendgemaakt. 

SSR zal indien noodzakelijk het curriculum in lijn hiermee aanpassen en uitvoeren.

Eind 2021 rondt de eerste lichting ‘nieuwe trainees’ (gestart 1 maart 2020) het traineeship af. In 2022 zal het 

vernieuwde traineeship worden geëvalueerd en zo nodig bijgesteld.  

5.2. Opleidingen van Rechtspraak initieel 

In 2022 blijft een grote uitdaging: de te verwachten grote aantallen rio’s. Dat vormt niet alleen een uitdaging 

voor SSR, maar (vooral) ook van de opleidende gerechten. Het Kwaliteits Portefeuillehoudersoverleg (KPO) heeft 

daarom een denktank opgestart, die zich buigt over het opleiden op de werkplek in deze tijden: kan dat, binnen de 

huidige kaders, efficiënter? Vanuit SSR wordt deelgenomen aan deze denktank en zal qua leeractiviteiten worden 

geprobeerd hier zoveel mogelijk op aan te sluiten. Ook zal, in aansluiting op het voorgaande, in 2022 de leerlijn 

voor praktijkopleiders worden geëvalueerd en eventueel bijgesteld: wat gaat goed en wat kan beter?
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Het grote aantal op te leiden rio’s en daardoor groot aantal benodigde praktijkopleiders noopt ook tot ‘mean and 

lean’ opleiden. Door de coronacrisis is veel ervaring opgedaan met digitaal opleiden; met inachtneming van het 

motto ‘onderzoek alles en behoud het goede’ gaat SSR in 2022 de gedigitaliseerde onderdelen waar mogelijk en 

passend een duurzaam karakter geven. Daarbij zijn de uitgangspunten van de opleiding, waaronder de noodzaak 

tot binding en groepsvorming, als altijd leidend.

In 2021 is gestart met het ontwikkelen van een meer integrale visie op kwaliteitszorg, zodat ook op het niveau 

van leerlijnen en de opleiding meer systematisch wordt geëvalueerd. Deze visie zal in 2022 verder worden 

geïmplementeerd, zodat dit systeem van kwaliteitszorg kan worden meegenomen in de opleidingsevaluatie in 

2024.

Verder zal team Initieel Rechtspraak bijdragen aan en betrokken zijn bij de ontwikkeling en implementatie van het 

traineeship voor de rechterlijke macht. 

5.3. Landelijke selectiecommissie rechters 

De uitbreiding van de rechterscapaciteit betekent dat er naar verwachting 120 - 130 rio’s per jaar zullen worden 

aangenomen in de komende tien jaar. In 2021 heeft de Landelijke selectiecommissie rechters (LSR) een 

aantal uitgangspunten geformuleerd die een bijdrage gaan leveren aan het verder professionaliseren van de rio-

selectieprocedure en aan het realiseren van de gestelde doelstelling.

• De administratieve ondersteuning van LSR wordt verder verbeterd door onder andere:

 ¤ het verder digitaliseren van de selectieprocedure (in de afgelopen jaren is met dit doel ingezet op 

implementatie van Hireserve)

 ¤ het verder AVG-proof maken van de selectieprocedure

 ¤ het beschrijven van werkprocessen van het bureau LSR, zodat meer efficiency bereikt zal worden

• De arbeidsmarktcommunicatie van de rio-selectieprocedure blijft een belangrijk punt. De vacatureteksten 

voor rio’s worden meer uniform, er zal aandacht worden gegeven aan referral recruitment (het werven via 

medewerkers of netwerk) en er zal een nieuwe website worden ontworpen, waar de rio-werving een belangrijk 

onderdeel van vormt. Dit wordt in nauwe samenwerking met het team arbeidsmarktcommunicatie van de 

Raad gedaan.

• De registratie van data (aantal sollicitaties) tijdens de rio-selectieprocedure is een aandachtspunt. Hiertoe 

wordt in samenwerking met de beoordelingsadviseurs bekeken op welke manier een goede registratie kan 

worden gedigitaliseerd, hetgeen ook een belangrijke voorbereiding is voor een (toekomstige) evaluatie van de 

selectieprocedure.

• Daarnaast is het cluster LSR betrokken bij de ontwikkeling van het rechtspraak-traineeship waarmee naar 

verwachting minimaal 22 trainees op jaarbasis zullen worden aangenomen om op die manier kennis te maken 

met de rechtspraak en mogelijk een stap te zetten naar het rio-schap (zie ook 5.2 ). 
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5.4. Ondersteuning van Landelijke beoordelingscommissie rechters in opleiding 

De Landelijke Beoordelingscommissie Rechters (LBR) in opleiding wordt ondersteund door drie 

beoordelingsadviseurs, die in dienst zijn van SSR. In 2022 zullen er 260 beoordelingen in totaal moeten worden 

uitgevoerd ten opzichte van 200 in het jaar 2021. Het wordt een grote uitdaging om deze beoordelingen met de 

huidige bezetting aan commissieleden en adviseurs uit te voeren. Om hieraan bij te dragen zal een handboek 

‘beoordelingsadviseur’ worden opgesteld, een aantal werkprocessen in kaart worden gebracht en gekeken worden 

waar in het beoordelingsproces zaken verder geoptimaliseerd kunnen worden.

De volgende activiteiten en projecten staan in 2022 op de agenda van de beoordelingsadviseurs:

• Verdere implementatie/ontwikkeling beoordelen volgens ‘De grote acht van Bartram’ ten behoeve van een 

betere aansluiting op de werving en selectie van rio’s;

• Up-to-date registratie van beoordelingsgegevens ten behoeve van de evaluatie van de rio-opleiding en de 

evaluatie van de selectieprocedure rio’s;

• Doorvoeren aanpassingen die uit de evaluatie van de nieuwe werkwijze beoordelen (enkelvoudig en meervoudig 

beoordelen) naar voren komen;

• Organiseren training nieuw aangenomen LBR leden;

• Organiseren opfriscursus gesprekstechnieken huidige LBR leden;

• Organiseren jaarlijkse kwaliteitsbijeenkomst eventueel in combinatie met de dag van de Opleider;

• Planningsproces ontwerpen waarmee het mogelijk is om piekmomenten op te vangen (beoordelingen 

simultaan) en deze planning doorvoeren.    
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6. ALGEMENE ONTWIKKELINGEN NOODZAKELIJKE 

    BIJ- EN NASCHOLING (VOORHEEN PERMANENTE EDUCATIE)

6.1. Bestuursrecht
 

In het voorjaar van 2022 zal worden begonnen met het opleiden van de rond de 150 medewerkers van de 

Rechtspraak, rechters en juridisch medewerkers, die gaan werken met de nieuwe Omgevingswet. Het curriculum 

is ontworpen in samenspraak met de projectgroep implementatie Omgevingswet van de rechtbanken en enkele 

kerndocenten. De Omgevingswet zal in werking treden per 1 juli 2022. In 2021 is een groep van rond de 30 

voorlopers van rechtbanken opgeleid. De overige medewerkers volgen in 2022 de basiscursus, die meerdere keren 

per jaar zal worden aangeboden om alle medewerkers te kunnen plaatsen. In 2022 en 2023 ligt de nadruk op 

actualiteitencursussen; geleidelijk aan zullen ook verdiepingscursussen worden aangeboden. 

In 2022 zal tevens het cursusaanbod op het terrein van het fiscaal recht worden verruimd. Het huidige cursuspakket 

dekt een groot deel van het fiscale recht, maar niet alles. De SSR-cursussen bouwen voort op de rio-opleiding 

en richten zich op de vertaalslag naar het fiscale rechterlijke werk en op de noodzakelijke bij- en nascholing. 

Gebleken is dat met betrekking tot enkele wetten desalniettemin behoefte is aan een opfriscursus in combinatie 

met actualiteiten. Daarin wordt in 2022 voorzien.

6.2. Civiel recht 

Er is nauw samengewerkt met het Landelijk Overleg Vakinhoud Civiel Kanton, het Landelijk Overleg Toezicht en 

het Landelijk Overleg Civiel hoven en de kenniscoördinatoren en de verschillende expertgroepen. De invloed van 

de covid-19-pandemie op de arbeidsmarkt of de komende wet verbetering positie werknemer bij overgang van 

onderneming in faillissement kunnen onderwerpen zijn, waarover in samenspraak met de expertgroep arbeidsrecht 

onderwijs wordt ontwikkeld in het komende jaar. 

Ook wordt aankomend jaar ingespeeld op het wetsvoorstel modernisering bewijsrecht en de nieuwe omgevingswet, 

waarbij in het kader van onteigening aandacht zal worden gegeven aan de bekrachtigingsprocedure.

In de afgelopen tijd is vooral prioriteit gegeven aan initiële- en basis cursussen om nieuwe medewerkers zo 

goed mogelijk te ondersteunen. Uiteraard werd ook ingespeeld op de actualiteit, bijvoorbeeld door ontwikkeling 

van een aantal webcolleges en een cursus over ‘Contract en corona’. De lijst met aanbod voor 2022 laat weer 

wat meer aanbod zien voor ervaren collega’s. Het is de bedoeling dat dit aanbod verder wordt uitgebreid met 

mastercursussen.

De leerlijn civiel vonnis nieuwe stijl zal worden geëvalueerd en verdere uitgebouwd voor alle doelgroepen. De 

leerlijn Jaarrekening lezen voor juristen, met een basiscursus, een opfriscursus en verdiepingscursussen, zal 

verder worden verbeterd. Het tempo en de vorm van de leerlijn zijn aangepast.   
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6.3. Personen- en familierecht 

Op inhoudelijk gebied zijn er aankomend jaar geen ingrijpende veranderingen in het rechtsgebied te verwachten. 

Dat biedt de kans om de leerlijnen op het gebied van het Huwelijks- en relatievermogensrecht, inclusief de 

financiële aspecten van pensioen, ook in relatie tot ondernemers, eens grondig tegen het licht te houden en te 

herzien. Daar wordt al langer aan gewerkt, maar in 2022 kunnen daar stappen in gezet worden. 

Ook de cursussen van Alimentatierecht- en rekenen vragen in het post covid-19-tijdperk enige aandacht in 

verband met het gebruik van programma’s en apparatuur tijdens de cursussen. De werkwijze tijdens corona moet 

geëvalueerd worden en bekeken moet worden of en waar deze moet worden  bijgesteld. Daarnaast zal de cursus 

Introductie Familiekamer en de cursus Familieprocesrecht, inclusief de voorlopige voorzieningenprocedure, op 

onderdelen geactualiseerd worden.

6.4. Strafrecht 
        

Bij SSR hebben ruim 300 van de ruim 900 cursustitels betrekking op het rechtsgebied strafrecht, voor deelnemers 

vanuit zowel de Rechtspraak als het OM. Het opleidingsaanbod voor ervaren rechters/raadsheren en officieren van 

justitie/advocaten-generaal en hun ondersteuning wordt waar noodzakelijk uitgebreid. 

 

Om een kwalitatief goed leer- en opleidingsaanbod te kunnen aanbieden is de samenwerking in netwerken met 

de opdrachtgevers, expertgroepen, kenniscentra, de gerechten, parketten en universiteiten van groot belang. Nu 

de maatschappij weer van het slot gaat, is het meer dan ooit van belang om weer de verbinding met elkaar te 

zoeken. De gezamenlijke vraagarticulatie van parketten en gerechten zal meer aandacht krijgen. SSR blijft net als 

voorgaande jaren de voor het strafrecht relevante wetenschappelijke, maatschappelijke en actuele ontwikkelingen 

volgen en stemt het opleidingsaanbod daar op af. 

De bestrijding van ondermijning is een van de belangrijke thema’s in het aanbod. De negende editie van de 

leergang Aanpak van ondermijning eindigt in juli 2022 met de Dag tegen ondermijning, waarop de 18 deelnemende 

officieren van justitie aan gasten van binnen en buiten het OM hun ontwikkelde innovatieve, integrale aanpak voor 

een ondermijningsprobleem presenteren. In de tweede helft van het jaar is de start van de tiende editie van de 

leergang voorzien.

SSR is betrokken bij de voorbereiding van een werkeenheid borging OCFL (Ondermijnende Criminaliteit Field 

Labs), die waarschijnlijk in 2022 van start kan gaan. De OCFL-leerwerkmethode heeft als basis de integrale, 

creatieve aanpak van complexe problematiek en gaat uit van probleemgestuurd werkend leren in integrale teams: 

Field Labs. Deelnemers zijn werkzaam bij een breed scala aan (overheids)-organisaties. De werkeenheid start in 

2022 met ten minste één Field Lab programma. 

De kernleden krijgen een actieve rol in de organisatie en het programmanagement daarvan. 

Ook de wetgevingsagenda wordt in de gaten gehouden met daarop onder andere de nieuwe zedenwetgeving, 

Innovatiewet strafvordering en op de langere termijn het gemoderniseerde Wetboek van Strafvordering. Een gedegen 

en passend opleidingsaanbod voor alle doelgroepen (rechters, raadsheren, officieren van justitie, advocaten 

generaal en juridische ondersteuning) blijft het streven. SSR zal daar waar mogelijk mensen ondersteunen in het 

richting geven aan hun eigen leerweg. 

.
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6.5. Bedrijfsvoeringsopleidingen 

Het afgelopen jaar heeft cluster Bedrijfsvoeringsopleidingen (BVO) zich bezig gehouden met het omzetten van 

trainingen op locatie naar online uitvoeringen. In het aanbod zal een aantal trainingen ook in de toekomst op 

een andere wijze (online, digitaal) blijven bestaan. Ook zijn er voor vier belangrijke thema’s nieuwe trainingen 

ontworpen: veerkracht, digitale samenwerking, werkgeluk en werk/privé balans.  

In 2022 wordt gewerkt aan het vormgeven van een nieuw partnerschap met het OM. Daarnaast wordt gewerkt aan 

de vindbaarheid van het aanbod (promotie en communicatie). 

In aanvulling op hoe het aanbod momenteel op verschillende manieren gecommuniceerd wordt (juridische 

nieuwsbrieven, mailings), wordt bekeken hoe nieuwe en bestaande titels het best onder de aandacht gebracht 

kunnen worden. Tevens wordt inzet geleverd op uitbreiding van het huidige aanbod, onder andere met aandacht 

voor gezamenlijke introductiemodules voor nieuwe medewerkers in de Rechtspraak en voor titels gericht op 

persoonlijk leiderschap en persoonlijke effectiviteit. Ten slotte wordt er gewerkt aan andere leervormen, passend 

bij de ontwikkelingen rondom het werken in de rechterlijke organisatie. Het gaat dan met name om het deels 

thuis, deels op het gerecht werken, wat waarschijnlijk een vaste werkvorm gaat blijven. 

6.6. Leiderschap
 
Om de (potentiële) leiders van vandaag te ondersteunen in hun ontwikkeling biedt SSR leiderschapsleergangen 

en activiteiten aan voor leidinggevenden bij de Rechtspraak en het OM die ontwikkeld worden in een intensieve 

samenwerking met de gerechten, met de afdeling HRM van de Raad,  het PaG en de parketten. In 2020 en 2021 

is door de covid-19-crisis heel snel ingespeeld op de daardoor gewijzigde omstandigheden voor bestuurders, 

leidinggevenden en medewerkers; hiertoe zijn specifieke Kennisbites ontwikkeld en aangeboden. Aankomend jaar 

wordt blijvend geïnvesteerd in co-creatie en partnerschap in relatie tot de Kennisbites. 

Voor de leiderschapsprogramma’s wordt een verbinding gelegd tussen de bij SSR en externe organisaties 

beschikbare kennis over organisatieontwikkeling en de inzichten over en ervaringen met de praktijk van de 

rechterlijke organisatie, die voortdurend in overleg met de gerechten en parketten worden getoetst. Zowel vanuit 

de Raad als vanuit het PaG zijn geoormerkte budgetten beschikbaar gesteld voor deze programma’s. SSR werkt 

aan versterkende interventies die een duurzame impact hebben op leidinggevenden, bestuurders en directeuren 

binnen de rechterlijke organisatie. De expertise op Coaching en Intervisie wordt hierbij complementair en als 

instrument ingezet.

In 2022 worden vanuit leiderschap een aantal uitdagingen verwacht, waarvoor de volgende doelen zijn opgesteld:

• Ontwikkeling nieuw aanbod: Er wordt verder ingezet op het invulling geven aan de Leiderschapsacademie voor 

de Rechtspraak en het OM. Dit doet SSR door relevante onderwerpen die urgent en betekenisvol zijn voor de 

ontwikkeling als leidinggevende en bestuurder op te zetten en aan te bieden.

• Communicatie: Er wordt gewerkt aan de zichtbaarheid van het bestaande en nieuwe aanbod bij SSR zodat 

het goed en snel gevonden kan worden en actuele leiderschapsthema’s op kortere termijn kunnen worden 

aangeboden. 

• Uitrol programma’s: Verdere ontwikkeling en uitrol van de Leiderschapsprogramma’s voor parketleiders van 

het OM en bestuurders van de Rechtspraak. Ook “Leiderschap in het Zadel” (gevorderd leiderschap) zal 

verder uitgebreid worden.
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6.7. Internationaal

In 2022 zal de strategie van de Europese Commissie met het accent op het Europees recht, op vaardigheden en 

op uitwisselingen verder worden geïmplementeerd. Naar aanleiding van deze doelstelling heeft SSR in 2021 het 

Europeesrechtelijk aanbod herzien en uitgebreid. In 2022 zal op Europees niveau meer aandacht worden besteed 

aan het bieden van diverse taaltrainingen, die zien op juridische rechtsgebiedspecifieke termen. SSR levert hier 

een bijdrage aan door in de Working Group Linguistics deze trainingen mede te ontwikkelen. De inmiddels gebleken 

noodzaak van een hogere mate van digitalisering om te kunnen deelnemen aan grensoverschrijdende activiteiten 

leidt tot intensievere inzet van nieuwe technologieën bij de ontwikkeling van het internationaal opleidingsaanbod. 

Daarnaast zal SSR conform de doelstelling van the European Judicial Training Network (EJTN) een bijdrage 

leveren aan trainingen en uitwisselingen die zien op de doelgroep court staff, aangezien SSR bekend is met deze 

doelgroep en de deskundigheid hiervoor kan bieden. De covid-19-crisis heeft met zich gebracht dat in 2022 

meer geïnvesteerd zal worden in de samenwerking en verbinding met de nationale en internationale netwerken 

en opleidingsinstituten.

Daarnaast zullen de diverse internationale projecten die toezien op The Rule of Law, de rechtsstaatopbouw, de 

ontwikkeling van initiële opleidingen en noodzakelijke bij- en nascholing in 2022 worden gecontinueerd. 

Verder zullen in 2022 ook de projecten en samenwerkingsverbanden met onder andere Indonesië, Suriname en 

de Balkan verder worden geïntensiveerd. Dit, nadat deze in de afgelopen covid-19-periode noodgedwongen in een 

aangepast tempo en vorm moesten worden uitgevoerd.

6.8. Rechtsgebied overstijgende activiteiten

Op initiatief van de lectoren is een rechtsgebied overstijgende leergang ontwikkeld met de titel Professionele 

Vaardigheden en Persoonlijke Ontwikkeling. Deze leergang is gericht op de ervaren rechter en raadsheer (en op 

termijn wellicht ook op de juridisch medewerker).

De leergang wil de aansluiting bevorderen tussen de in de rio-opleiding aangereikte beroepsvaardigheden en 

persoonlijke vorming enerzijds en de vergelijkbare beroepshouding van de ervaren rechter en raadsheer anderzijds. 

Centraal staan interactie- en onderhandelingsstijlen, meerdere wegen van aanpak van een zaak en persoonlijke 

kracht en reflectie van de beroepsbeoefenaar. ‘Meesterschap en mens zijn’ en ‘tot je recht komen als rechter’ zijn 

de kernwaarden, evenals  ‘hoe blijf ik fris en geïnspireerd en behoud ik mijn passie in mijn werk’. De leergang is 

volledig ingetekend en in het najaar start daarom meteen een tweede leergang.

In 2022 zal ook het nieuwe rechtsgebied overstijgende lectoraat Conflictoplossing tot verdere ontwikkeling komen. 
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7. PRIORITERING NOODZAKELIJKE BIJ- EN NASCHOLING EN 

    INITIËLE OPLEIDINGEN TIJDENS COVID-19

Als reactie op de steeds veranderende covid-19-maatregelen die invloed hebben op de wijze waarop onderwijs 

aangeboden kan worden is in 2021 besloten een prioritering te maken van alle cursustitels. Daarbij is afgewogen 

onder welk scenario de verschillende leeractiviteiten het beste passen en of de leeractiviteiten een online uitvoering 

krijgen of een op locatie, of een combinatie van uitvoeringsvormen. Met de prioritering biedt SSR voor een langere 

periode duidelijkheid aan de cursisten en docenten, en wordt voorkomen dat tijd en energie verspild wordt 

aan ad hoc beslissingen, onduidelijkheden of onnodige tussentijdse omzettingen (van op locatie naar digitaal of 

omgekeerd). Het op deze manier scheppen van duidelijkheid biedt ook houvast voor de eigen medewerkers van 

SSR.

De scenario’s waarin de leeractiviteiten zijn gegroepeerd houden rekening met de beperkingen of mogelijkheden 

in relatie tot covid-19 en zijn als volgt ingedeeld: 

• Scenario 1: de leeractiviteit moet altijd doorgaan als contactonderwijs op locatie, ongeacht de covid-19-

maatregelen. 

• Scenario 2: de leeractiviteit vindt als contactonderwijs op locatie plaats in het derde of vierde kwartaal 

van 2021. Het gaat om leeractiviteiten die momenteel digitaal of online worden uitgevoerd in verband met 

de covid-19-maatregelen, maar die bij opheffing van de maatregelen weer worden teruggebracht naar hun 

originele vorm. 

• Scenario 3: de leeractiviteit gaat altijd door, omdat hij wordt uitgevoerd in digitale of online vorm en in de 

toekomst ook in deze vorm wordt doorgezet. 

• Scenario 4: de leeractiviteit gaat door als contactonderwijs op locatie na opheffing van de covid-19-maatregelen

De cursustitels in scenario 2 zijn in het derde en vierde kwartaal van 2021 uitgevoerd als contactonderwijs op 

locatie. Bij het prioriteren is vastgehouden aan de originele planning en er is gewerkt volgens de verschillende 

scenario’s. De cursustitels ingedeeld in scenario 4 komen als laatste aan de beurt, en pas als alle covid-19-

maatregelen zijn opgeheven. 

24



8. GOVERNANCE EN MEDEZEGGENSCHAP

8.1. Governance 

    

De P&V-cyclus is vooral gericht op de oplevering van een jaarplan,een begroting,  tussentijdse viermaandsrapportages, 

het jaarverslag en de jaarrekening. Via deze stukken legt het bestuur van SSR verantwoording af aan de RvE, die 

bestaat uit een lid van de Rvdr en een lid van het College van Procureurs-Generaal van het OM. De RvE komt drie 

keer per jaar formeel bijeen met het bestuur van SSR. Binnen de Rechtspraak is bovendien een RvO actief, die 

bestaat uit vier bestuurders van gerechten. Deze RvO komt eveneens drie keer per jaar bijeen met het bestuur 

van SSR en adviseert over het jaarplan, de begroting en het jaarverslag en denkt mee met het bestuur van SSR 

over strategische vraagstukken. De RvO ontvangt van het GLO, het Gezamenlijk Overleg van de LOV’s, advies over 

het jaarplan.

De positie van SSR als instituut en de inbedding van SSR is onderwerp van discussie met beide eigenaren.

8.2. Ondernemingsraad  

Elke zes weken voert het bestuur van SSR overleg met de Ondernemingsraad. Hierbij zijn ook de directeur, de 

teamleider HRM en de bestuurssecretaris aanwezig. Twee weken voor dit overleg vindt steeds een agendaoverleg 

plaats. De Ondernemingsraad van SSR denkt kritisch mee met het beleid en de maatregelen en wordt nauw op 

de hoogte gehouden van alle ontwikkelingen op het gebied van personeel, organisatie en huisvesting.

In 2022 zullen in elk geval interne communicatie en de voorbereiding van de nieuwe huisvesting van SSR 

onderwerp van overleg zijn.
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9. BEGROTING SSR 2022

Voor de realisatie van de ambities, intenties en voornemens die in dit jaarplan worden beschreven, en de 

leeractiviteiten die in de Leerplanner 2022 zijn opgenomen, is een separate begroting opgesteld.
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