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Voornaamste
kenmerken:

Nadat de verantwoordelijkheid voor de opleiding van coroners
(gerechtelijke lijkschouwers) in Engeland en Wales in 2012 van het

ministerie van Justitie aan het Judicial College werd overgedragen – wat
gepaard ging met de benoeming van een nieuwe Chief Coroner en de
oprichting van een nieuw comité voor de opleiding van coroners (van de
leden wordt verwacht dat zij zullen meewerken aan de selectie van
opleiders en het verzorgen van opleidingen) – verrichtte het Judicial
College een uitgebreide functionele opleidingsbehoefteanalyse ter
ondersteuning van het pas benoemde bestuur en de opleidingsorganen.
Er werd een onlinevragenlijst opgesteld en de 1 300 coroners werd
gevraagd naar hun opleidingsbehoeften.
De vragenlijst werd ontwikkeld door leden van de voorgaande
opleidingsgroepen voor coroners. Op basis van personeelsadvertenties
voor coroners in het hele land werd een lijst van vaardigheden en taken
voor coroners opgesteld. De leden van de doelgroep kregen drie weken
de tijd voor het invullen van de vragenlijst. Ook werd gevraagd of zij
bereid waren tot een telefonisch interview.
Op basis van de verzamelde gegevens werd een eindrapport over de
opleidingsbehoeften van coroners overhandigd aan de Chief Coroner en
het opleidingscomité. Dat rapport dient als basis voor het ontwikkelen
van opleidingsplannen.
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Opleiding van coroners

Contactgegevens Judicial College
van de instelling Ministry of Justice, 102 Petty France
London SW1H 9LJ
Verenigd Koninkrijk
Tel.: + 44 203 334 0700
Fax: + 44 203 334 5485
E-mail: magistrates@judiciary.gsi.gov.uk
Website: http://www.judiciary.gov.uk/training-support/judicial-college
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.
De hierboven beschreven praktijk kan worden beschouwd als een

BESTE PRAKTIJK telkens wanneer een opleidingsinstituut snel en
effectief moet reageren op een recent toegekende bevoegdheid op een
nieuw opleidingsgebied.
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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