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Target group
Initial training and permanent education for judges, public prosecutors and legal administrative staff.
Initial / induction period training

•

Existence of initial/induction training period: In Nederland is het langs 2 wegen mogelijk om
rechter of officier van justitie te worden
1. door het volgen van de Raio-opleiding
2. door het volgen van de Leergang rechter ( Rio) of leergang Buitenstander O.M., een verkort
programma voor juristen met minimaal 6 jaar relevante werkervaring

•

Length of such period:
1. 6 jaar voor de raio opleiding
2. 1 jaar voor de rio opleiding / 9 maanden voor de buitenstanders Openbaar Ministerie

•

Existence of a curriculum and presentation of curriculum
1. Het programma is in beginsel voor alle raio’s gelijk.
Ze beginnen in de strafsector voor een periode van 6 maanden.
De volgende 10 maanden werken zij in de civiele sector en daarna 10 maanden
in de bestuurssector.
In het 3e jaar van de opleiding wordt de raio substituut-OvJ bij een parket.
In het 4e jaar kiezen de raio’s een verdiepingsstage bij een rechtbank OF een parket. De
laatste 2 jaar is een buitenstage gepland ( buiten de rechtspraak).
2. Voor de leergang rechter : Er is een landelijk opleidingsprofiel, met modulaire
opleidingstraject. Voor elke rio is er een traject op maat gemaakt.

•
•
•
•

Language training? Nee
Internship periods? Ja voor de raio’s is er een buitenstage van 2 jaar:
Type and objectives of internships: De laatste 2 jaar brengen de raio’s buiten de
rechtspraak door (bij een advocatenkantoor, bij het Europese Hof voor de rechten van de Mens,
ect.) Deze laatste periode is bedoeld om wat afstand te nemen van de rechtspraak en de raio’s de
gelegenheid te geven om de rechtspraak vanuit een ander perspectief te bekijken.

Continuous training

•
•

•
•
•

Compulsory: Nee
Maar de Raad voor de rechtspraak heeft aangegeven het wenselijk te vinden dat elke rechter/
raadsheer tenminste dertig uur per jaar aan opleiding besteedt ( onder de naam PE 30, soit
Permanente Educatie 30 uur).
Voor wat betreft het Openbaar Ministerie, worden in het kader van de licentievignetten de
verplichte cursussen gevolgd.
Existence of a yearly programme: ja
Average number of persons trained each year: 25.000 deelnemers per jaar.

International partnerships/agreements:
•
•

lid European Judicial Training Network, International Organisation of Judicial Training, Euro-Arabe
Netwerk, International Association of Judges, International Association of Prosecutors.
Participation of foreign professionals ( magistraten) in some training sessions possible: Ja.

De deelname van buitenlandse magistraten aan onze seminars & cursussen is mogelijk (confer EJTN
catalogue). Andere sessies zijn specifiek voor deze doelgroep ontwikkeld (bijvoorbeeld in het kader van de
EJTN uitwisselingsprogramma’s, in het kader van partnerships met andere opleidingsinstituten
(bijvoorbeeld met België, Duitsland, Frankrijk, Spanje en Polen).

History and good practices
Date of creation of judicial training entity: 7 maart 1960
Good practices:
1. Eurinfra (versterking Europeesrechtelijke kennisinfrastructuur rechtspraak)
2. Duaal leren (praktijkopdrachten en het volgen van cursussen en trainingen)
3. Competieprofiel
4. Gebruik van webcollege en Moot Court
5. Soft Skills training: cursussen rechterlijke oordeelsvorming
6. PE 3 project

Contact details
Address: SSR
Kuiperstraat 9-13
7201 HG Zutphen
Nederland
E-mail: ssr.international@ssr.nl
Website: www.ssr.nl
Number of staff: 100
Independent structure: Agentschap
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