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‘Laat zien wat je geleerd hebt’

Belangrijkste
kenmerken:

In Nederland werd de deelnemers aan een tweejarig
leiderschapsprogramma op hoog niveau gevraagd om aan het eind van
het opleidingsprogramma een eindpresentatie te houden.
In deze presentatie moesten ze ‘illustreren en aantonen’ wat ze tijdens
de cursus hadden geleerd, om hen er zo toe aan te zetten na te denken
en een zelfbeoordeling te maken over of ze hun leerdoelen hadden
bereikt. Bovendien inspireerde dit de deelnemers er ook toe om niet
zomaar een droge, feitelijke presentatie te geven over wat ze hadden
gedaan tijdens de opleiding, waardoor de presentatie – als
eindopdracht – een soort van beleidsseminar voor de Raad van de
rechtspraak werd over leiderschapsthema's.
Bovendien werden de certificaten door de deelnemers zelf uitgereikt.
Dit ging vergezeld van een korte toespraak over de prestaties en
vorderingen van een andere collega.
Deze methode maakte het mogelijk te beoordelen en aan te tonen
hoezeer de kennis en vaardigheden van de deelnemers waren
toegenomen.

Contactgegevens Studiecentrum Rechtspleging (SSR)
instituut
Postadres: Postbus 5015
3502 JA Utrecht
Bezoekadres: Uniceflaan 1
3527 WX Utrecht
Tel.: + 31 88 361 3212

1

‘Laat zien wat je geleerd hebt’

E-mail: ssr.international@ssr.nl
Website: http://www.ssr.nl
Overige
opmerkingen

De beschreven methode concretiseert niveau 2 van het model van
Kirkpatrick voor het evalueren van de efficiëntie van opleidingen.
Aangezien dit een vrij recent evaluatiesysteem is dat pas één keer is
toegepast, in een specifieke opleidingsactiviteit, moet het worden
gezien als een VEELBELOVENDE PRAKTIJK.
Het idee kan echter een bron van inspiratie zijn voor het evalueren van
de opleiding die wordt gegeven aan rechters en openbaar aanklagers
die bij hogere gerechten werken.
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