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Titel van de
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Analyseren van regionale opleidingsbehoeften

Voornaamste
kenmerken:

Vanwege de specifieke geografische context van het land heeft de
gerechtelijke academie van Kroatië vijf regionale opleidingscentra

opgericht, waarmee, afhankelijk van de omstandigheden, een
gedecentraliseerde
opleidingsaanpak
wordt
bevorderd.
De
opleidingsbehoefte van magistraten is deels afhankelijk van de regio
waar ze werken (bv. zeerecht in kustgebieden). Als oplossing voor dit
probleem heeft de gerechtelijke academie een speciaal mechanisme
voor het vaststellen van opleidingsbehoeften ingevoerd. Tegelijkertijd
wordt gezocht naar een evenwicht tussen een zuiver
gedecentraliseerde opleidingsaanpak en nationale centralisatie van de
planning van opleidingen.
Jaarlijks ontvangen de belanghebbenden (ministerie van Justitie,
universiteiten en de leden van de Programmaraad van de academie),
alsook de coördinatoren van de regionale opleidingscentra (gewoonlijk
een rechter en/of een openbare aanklager), een vragenlijst voor het in
kaart brengen van opleidingsbehoeften.
De antwoorden in deze vragenlijsten worden in beknopte vorm naar de
Programmaraad gestuurd, die beslist welke thema's in het
opleidingsprogramma voor het volgende jaar worden opgenomen.

Contactgegevens Gerechtelijke academie van Kroatië
van de instelling Ulica grada Vukovara 49
10000 Zagreb
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Kroatië:
Tel.: + 385 1 371 4540
Fax: + 385 1 371 4549
E-mail: pravosudna.akademija@pravosudje.hr
Website: http://www.pak.hr
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Overige
opmerkingen

Hoewel elk instituut in de EU dat opleidingen voor de rechterlijke macht
verzorgt een eigen systeem heeft ingevoerd om inzicht te krijgen in
opleidingsbehoeften, heeft de onderhavige studie enkele bijzonder
interessante ideeën opgeleverd. Vanwege de bijzondere kenmerken van
het Kroatische systeem is het waarschijnlijk niet mogelijk om het
volledig over te nemen.
Deze VEELBELOVENDE PRAKTIJK werd twee jaar geleden ingevoerd
en maakt een gecentraliseerde reactie op acute regionale problemen
mogelijk.

Bron: Proefproject - Europese justitiële opleiding: "Lot 1 – Study on best practices in training judges and
prosecutors", uitgevoerd door het Europees netwerk voor justitiële opleiding (ENJO)
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