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Samenvatting 

Het WODC heeft, op verzoek van de afdeling Beleid van de directie Rechtspleging van het ministerie 
van Justitie, een internationale verkenning verricht in de internationale literatuur met als doel inzicht te 
verkrijgen in verschillende vormen van rekrutering en opleiding voor de ZM, verantwoordelijkheden in 
rekruterings- en opleidingstrajecten, en de rol van de minister van Justitie in andere landen. Het is 
vervolgens de bedoeling op grond van de onderzoeksresultaten te komen tot een onderlinge 
vergelijking tussen de onderzochte landen. De literatuurverkenning dient ter ondersteuning van het te 
ontwikkelen opleidingsbeleid. 

Relevant voor het opleidingsbeleid is dat de rechterlijke organisatie onder druk komt te staan als 
gevolg van diverse maatschappelijke veranderingen, waarvan hier enkele voorbeelden worden 
gegeven: 

• De samenleving ‘juridiseert’. Met de versterking van de verzorgingsstaat en een actieve 
overheid is het aantal juridische regelingen sterk uitgebreid. Daaruit vloeit voort dat het aantal 
gerechtelijke procedures is toegenomen en de zaken vaker betrekking hebben op technische 
en specialistische regelgeving. Bovendien komt de verhouding tussen enerzijds de rechterlijke 
macht en anderzijds de uitvoerende en wetgevende macht onder druk te staan.  

• Het publiek wordt steeds ‘mondiger’ en krijgt beter zicht op het werk van de ZM. Dit heeft 
onder meer tot gevolg dat er enerzijds vaker een beroep op de rechter wordt gedaan, terwijl 
anderzijds organisaties buiten de ZM meer geneigd zijn deskundigheid op het gebied van 
geschillenbeslechting zelf in huis te halen.  

• Er is sprake van een ‘economisering’ van de samenleving, met als gevolg dat in het 
maatschappelijke verkeer het accent komt te liggen op productiviteit en efficiëntie en het recht 
ook in inhoudelijk opzicht door het economische perspectief wordt gekleurd.  

• In verband met de economisering wordt de samenleving bureaucratischer. Voorheen werden 
binnen professionele organisaties, zoals de ZM, bestuurs-, beheers- en inhoudelijke taken 
verenigd in één persoon, waarbij bij de taakuitoefening de nadruk lag op het inhoudelijke 
werk. Thans worden deze verschillende taken in toenemende mate toebedeeld aan 
verschillende personen. Daarbij nemen bestuurs- en beheerstaken in belang (en prestige) toe. 
De huidige reorganisatie van de ZM kan worden gezien als een uitvloeisel van deze 
ontwikkeling.  

• De samenleving wordt gecompliceerder. De onderlinge afhankelijkheid van de landen is 
bijvoorbeeld sterk toegenomen, zodat de rechters beter geïnformeerd moeten zijn over 
internationaal recht en buitenlandse rechtssystemen.  Bovendien wordt als gevolg van de 
migratie, de arbeidsmobiliteit en het toenemende multiculturele karakter van de samenleving, 
van de rechters een grotere kennis van en gevoeligheid voor andere culturen vereist.  

• De ontwikkelingen gaan steeds sneller, zodat rechters voortdurend moeten worden 
bijgeschoold. 

Deze maatschappelijke ontwikkelingen kunnen van invloed zijn op het functioneren van de 
rechtspraak, op het functioneren van de individuele rechters, op de kennis en vaardigheden waarover 
zij moeten beschikken, en daarmee op de rechtersopleiding en de permanente educatie van rechters. 
Mede in het licht van deze ontwikkelingen verdienen twee verschillende visies op de professionaliteit 
van de rechters de aandacht, een ‘klassieke’ en een 'moderne':  



• Kenmerken van de ‘klassieke’ opvatting van het rechterlijke beroep zijn onder andere:  
o een sterke nadruk op inhoudelijk werk;  
o grote zelfstandigheid in de uitvoering van het werk;  
o geen hiërarchie;  
o de lijdelijkheid van de rechter, waardoor partijen de verantwoordelijkheid dragen voor 

de duur van een proces;  
o nadruk op algemene kennis van het recht;  
o nadruk op charismatische persoonlijkheid;  
o primaire gerichtheid op het recht als systeem;  
o nadruk op taalgevoeligheid en interpretatie van teksten. 

Volgens de ‘klassieke’ visie ligt bij de educatie van rechters het accent op juridische scholing 
met aandacht voor belangrijke ontwikkelingen op de hoofdgebieden van het recht en voor de 
typische juridische methodeleer (rechtsvinding).  

• Vergeleken met de ‘klassieke’ visie op de uitoefening van het rechterlijke beroep wordt de 
‘moderne’ visie gekenmerkt door:  

o meer aandacht voor de inrichting van het werk en de werkprocessen;  
o meer aandacht voor onderlinge afstemming van de werkzaamheden, onder andere 

aan de hand van beleidsregels;  
o meer aandacht voor procesmanagement en procesefficiency;  
o meer nadruk op specialistische kennis;  
o versterking van de organisatie;  
o minder verband leggen tussen de kwaliteit van de rechtspraak en de persoonlijkheid 

van de rechter, en genoemde kwaliteit bij voorkeur meten aan de hand van 
objectiveerbare maatstaven;  

o meer nadruk op het recht als maatschappelijk sturingsinstrument;  
o meer nadruk op maatschappelijk inzicht en sociaal-wetenschappelijke methoden van 

besluitvorming. 

Volgens de 'moderne'; visie moet bij de educatie van rechters het accent meer liggen op de 
bestudering van sociaal-wetenschappelijke aspecten van juridische besluitvorming, 
management van de gerechtelijke organisatie en de ontwikkeling van specialismen. 

Teneinde de ZM beter in staat te stellen genoemde ontwikkelingen het hoofd te bieden, is de 
moderniseringsoperatie ‘Rechtspraak in de 21ste eeuw’ van start gegaan. In dat kader krijgen onder 
meer het rekruterings- en opleidingsbeleid, en de herpositionering van de Stichting Studiecentrum 
Rechtspleging (SSR) de aandacht, mede in verband met de komst van de Raad voor de Rechtspraak 
en de ontvlechting van het gemeenschappelijke beheer van ZM en OM. 
Parallel aan de moderniseringsoperatie is onder meer een project ‘Werving, selectie en opleiding voor 
leden van de rechterlijke macht’ (WSO-project) opgezet, dat is gericht op intensivering van bestaand 
beleid, een betere onderlinge afstemming van de verschillende wervings -, selectie- en 
opleidingstrajecten en de ontwikkeling van een modulair opleidingsprogramma met algemene, 
eenduidige eindtermen voor de ZM. Deze literatuurverkenning vindt plaats in het kader van het WSO-
project, opdat daarbij gebruik kan worden gemaakt van buitenlandse ervaringen. Bovendien kunnen 
de onderzoeksresultaten bijdragen aan een opleidingsvisie voor de ZM, die thans in Nederland wordt 
ontwikkeld.  

Probleemstelling  

De probleemstelling voor dit onderzoek kan als volgt worden geformuleerd: Welke 
opleidingsvormen voor rechters zijn er in diverse landen, hoe zijn deze opleidingen 
georganiseerd, welke ervaringen zijn daarmee opgedaan en wat is de rol van de minister van 
Justitie daarbij? Mede bepalend voor de inhoud van de opleiding is de kennis en ervaring 
waarover de aspirant-rechters bij de aanvang daarvan beschikken. Daarom wordt in dit 
onderzoek eveneens nagegaan aan welke selectiecriteria de aspirant-rechters in de diverse 
landen moeten voldoen en hoe zij worden geselecteerd. 
De probleemstelling voor het onderzoek laat zich opdelen in de volgende onderzoeksvragen: 

1. Op welke wijze vindt de rekrutering van rechters plaats?  



2. Hoe zijn de verschillende opleidingsvormen geregeld en georganiseerd?  
3. In hoeverre is sprake van een gemeenschappelijke opleiding voor de staande en de 

zittende magistratuur (doelgroep)?  
4. Op welke wijze vindt de opleiding tot rechter plaats?  
5. Op welke wijze vindt de permanente educatie (verdere opleiding, bijscholing of 

training) van rechters plaats?  
6. Bestaat er een verband tussen loopbaanbeleid en opleidingsbeleid?  
7. Is er sprake van functiedifferentiatie en, zo ja, wordt het opleidingsbeleid hierop 

afgestemd?  
8. Wat zijn de ervaringen met de opleidingen?  
9. Wat is de rol van de minister van Justitie ten aanzien van het opleidingsbeleid? 

Reikwijdte van het onderzoek  

Het onderzoek is een internationale verkenning, waarbij wordt getracht in een beperkte tijd 
zoveel mogelijk informatie te verzamelen. Het onderzoek richt zich uitsluitend op de ZM. 
Indien andere juridische beroepsgroepen aan de rekrutering en/of opleiding deelnemen, blijft 
de onderzoeksinformatie beperkt tot die aspecten die voor de ZM relevant zijn. 
Bij het onderzoek is gebruik gemaakt van diverse literatuur-databases, websites van relevante 
organisaties en van informatie van deskundigen, veelal via persoonlijke netwerken. 
Om een vergelijking met het buitenland mogelijk te maken is Nederland in het onderzoek 
opgenomen. Daarnaast is gekozen voor enkele naburige landen (Frankrijk en Duitsland), een 
land met een ‘Raad voor de rechtspraak’ waarvan de taken en bevoegdheden 
overeenkomsten vertonen met die van de in Nederland beoogde Raad (Zweden) en een land 
met het Angelsaksische rechtsysteem waarover in korte tijd relevante informatie was te vinden 
(de VS). Verder is in de notitie een lijst opgenomen van literatuur over en internetadressen 
van landen waarover aanvankelijk wél informatie is verzameld, maar die uiteindelijk niet in het 
onderzoek zijn betrokken.  

Er bestaan tussen de vijf landen aanzienlijke verschillen in rechtscultuur. Zij hebben niet 
allemaal dezelfde rechtstraditie, sommige zijn een eenheids- en andere een federale staat, en 
in sommige landen is een soort Raad voor de rechtspraak en in andere niet. 
In vergelijking met de vier Europese landen neemt de VS een aparte plaats in met zijn 
Angelsaksische rechtssysteem, waarin de casuïstiek van oudsher als de primaire rechtsbron 
wordt beschouwd (case law). In de vier overige landen wordt het recht gedomineerd door de 
continentaal-Europese traditie, waar de wetgeving traditioneel de centrale rechtsbron is 
(common law). Mede als gevolg van dit verschil in rechtstraditie kent de VS ook een andere 
rechtscultuur met een sterk politiek en democratisch karakter (onder meer tot uiting komend in 
het veelvuldige gebruik van juryrechtspraak en de openbare verkiezing van sommige soorten 
rechters). Bovendien zijn er in dat land aanzienlijke verschillen in rechtssystemen tussen 
enerzijds de federatie en de anderzijds de afzonderlijke staten, en tussen de afzonderlijke 
staten onderling. In de VS is de verdeling van de competentie tussen de federal courts (met 
federal judges) en de state courts (met state judges) materieel. De Duitse Bondsrepubliek is 
weliswaar ook een federale staat, maar de verdeling van de competentie tussen de federale 
gerechten en die van de Länder is vooral procedureel. 
Mede als gevolg van deze verschillen tussen de vijf landen zijn niet overal dezelfde instanties 
verantwoordelijk voor de rekrutering en (permanente) educatie van de ZM en loopt de wijze 
waarop de rekrutering en opleiding in de diverse landen plaatsvinden, eveneens uiteen. 
Er zijn tussen de vijf landen onderling en soms zelfs binnen hetzelfde land ook duidelijke 
verschillen in de selectie-criteria die voor (toekomstige) rechters worden gehanteerd (zoals 
leeftijd en ervaring) en de werkwijze die rechters zich moeten eigen maken.  

Aangezien er echter ook overeenkomsten zijn tussen de landen, zoals op het punt van de 
kwaliteitscriteria waaraan rechters moeten voldoen, kan een internationale vergelijking voor 
Nederland relevante informatie opleveren. Bovendien kan een dergelijke vergelijking van nut 
zijn vanwege de groei en intensivering van de contacten met het buitenland.  

Bij de vergelijking tussen de vijf landen van de wijze waarop de rekrutering en educatie van de 
ZM verloopt, beperken wij ons voor Frankrijk tot die van degenen die door middel van een 



vergelijkend examen (concours) worden geselecteerd voor de reguliere of de verkorte 
opleiding voor de ZM, omdat slechts een kleine minderheid van de Franse rechters zonder 
concours tot de opleiding wordt toegelaten of zonder opleiding tot de magistratuur toetreedt. 
Bij de Amerikaanse federale rechters heeft de vergelijking alleen betrekking op degenen die 
voor onbepaalde tijd tot rechter worden benoemd, omdat er te weinig informatie is over de 
opleiding en permanente educatie van de federale rechters die voor een beperkte periode 
worden aangesteld.  

Rekrutering en (permanente) educatie van de ZM in vijf landen  
Rekrutering  

Overal zijn de selectieprocedures en -criteria wettelijk geregeld, met twee uitzonderingen: 
Nederland en de VS. De selectieprocedure van de Nederlandse buitenstaanders en de 
selectiecriteria voor de Amerikaanse federal judges zijn niet wettelijk verankerd. 
In de VS zijn de regering en het parlement nauw betrokken bij de selectie en benoeming van 
rechters, terwijl in de Europese landen de minister van Justitie de voorwaarden schept voor en 
soms ook een actieve rol vervult bij de selectie, dit in samenspraak met de rechterlijke macht. 
In alle vier de Europese landen worden jonge juristen voor de rechtersopleiding aangetrokken, 
terwijl in de VS alleen ervaren juristen voor de ZM in aanmerking komen. In Nederland en, 
sinds enkele jaren, in Frankrijk kunnen ervaren juristen tot de ZM toetreden. 
In Duitsland en Zweden vormt het examen waarmee de universitaire studie wordt afgerond de 
selectie voor de opleiding voor de RM, waarbij het in Duitsland voldoende is als men voor dat 
examen is geslaagd en in Zweden de hoogte van de daarbij behaalde cijfers de doorslag 
geeft. In Frankrijk moet een vergelijkend examen (concours) worden afgelegd voor toelating 
tot de magistratenopleiding. 
In Nederland en de VS spelen examens geen rol bij de selectie: in Nederland wordt deze 
uitgevoerd door een selectiecommissie, terwijl in de VS de federal judges en in sommige 
Amerikaanse staten (bepaalde categorieën van) de state judges door diverse instanties aan 
de tand worden gevoeld, terwijl de overige state judges in de VS door de bevolking worden 
gekozen. 
De ervaringen die in de diverse landen zijn opgedaan met de rekrutering voor de ZM lopen 
uiteen, mede als gevolg van verschillen in het rekruteringsbeleid. In Nederland is de instroom 
van buitenstaanders aanzienlijk groter dan die van de raio’s. In Frankrijk is de belangstelling 
onder jonge juristen voor de magistratenopleiding de afgelopen decennia sterk gegroeid, 
terwijl in Duitsland van oudsher vrijwel alle juristen na afronding van hun academische studie 
de opleiding voor (onder meer) het rechterschap gaan volgen. In Zweden ondervindt de RM 
bij de rekrutering onder jonge juristen met goede studieresultaten steeds meer concurrentie 
van met name de advocatuur. 
Om een (dreigend) tekort aan rechters tegen te gaan is in Nederland de selectieprocedure 
voor raio’s en buitenstaanders versneld, terwijl in Frankrijk speciaal wordt geworven onder 
ervaren juristen.  

Opleiding tot rechter  

In de meeste landen is er een wettelijke regeling voor de opleiding van rechters, dan wel zijn 
algemene richtlijnen gegeven. In Nederland ontbreekt het echter aan een wettelijke regeling 
en landelijke richtlijnen voor de rechtersopleiding voor ervaren juristen. 
Voor het theoretische gedeelte van de opleiding zijn in alle vijf de landen gespecialiseerde 
instanties verantwoordelijk. Frankrijk is het enige land met één opleidingsinstelling met een 
wettelijk verankerde monopoliepositie voor de (permanente) educatie van de magistratuur. 
In vier van de vijf landen zijn er één of meer opleidingsinstellingen die het gehele land 
bestrijken en nemen de met de opleiding belaste instanties een onafhankelijke positie in. 
Alleen in Duitsland wordt de opleiding uitsluitend op het niveau van de Länder georganiseerd 
en vallen de opleidingscentra onder de ministers van Justitie daarvan. 
In alle vijf de landen verzorgen de gerechten het praktijkgedeelte van de opleiding, eventueel 
onder toezicht van of geadviseerd door een (centrale) opleidingsinstantie. 
De Zweedse ‘Raad voor de rechtspraak’ vervult een cruciale rol bij de (permanente) educatie 
van de ZM. Zij is verantwoordelijk voor de (permanente) educatie op landelijk niveau en geeft 
desgevraagd adviezen aan degenen die cursussen op decentraal niveau organiseren. 
De Nederlandse opleiding voor buitenstaanders is in vergelijking met de andere opleidingen in 



zoverre uniek dat deze wél wordt bekostigd uit de algemene middelen van de rechtbanken die 
door de minister van Justitie worden toegekend, maar dat de minister geen enkele invloed 
heeft op de opleiding. Bovendien is bij de buitenstaandersopleiding het cursusaanbod en de 
mate waarin daarvan gebruik wordt gemaakt ook meer vrijblijvend dan bij de andere 
opleidingen. 
In Nederland, Frankrijk en Zweden is het eerste (algemene) gedeelte van de opleidingen voor 
de RM voor jonge juristen bestemd voor zowel de ZM als het OM, terwijl het tweede (meer 
specialistische) gedeelte voor deze twee groepen gescheiden verloopt. De verhouding tussen 
de duur van de algemene en de specialisatiefase is in Nederland en Zweden ongeveer fifty 
fifty, terwijl in Frankrijk het algemene gedeelte 80% van de opleidingsduur in beslag neemt. 
De Duitse opleiding leidt van het begin tot het eind niet alleen op voor het rechterschap, maar 
voor alle juridische beroepen binnen en buiten de magistratuur, zij het dat het rechterschap 
daarbij relatief veel aandacht krijgt. 
De opleidingen voor ervaren juristen zijn uitsluitend gericht op de ZM en dienen vooral ter 
voorbereiding op de rechtersfunctie waarin men wordt benoemd. 
Degenen die de rechtersopleiding voor jonge juristen in Nederland, Duitsland en Zweden 
hebben afgerond, komen voor hun benoeming tot rechter voor het leven eerst nog in een 
vervolgtraject waarin zij binnen de RM of daarbuiten (zoals in Zweden) nog meer ervaring 
moeten opdoen. 
De formeel vastgestelde duur van de rechtersopleiding voor jonge juristen, inclusief het 
vervolgtraject, loopt in de diverse landen sterk uiteen. De opleiding van de Nederlandse raio’s 
duurt relatief lang in vergelijking met die van hun Duitse en vooral Franse collega’s, maar is 
aanzienlijk korter dan het traject in Zweden. Overigens is niet bekend hoe lang de opleidingen 
gemiddeld in de praktijk  duren. 
De in Nederland formeel vereiste werkervaring om voor het buitenstaandersschap in 
aanmerking te komen, is aanzienlijk minder dan de gemiddelde werkervaring waarover de 
rechters in de VS feitelijk beschikken op het moment dat zij voor het eerst tot de ZM 
toetreden. Er zijn echter duidelijke aanwijzingen dat de meerderheid van de buitenstaanders 
die voor het rechterschap solliciteren feitelijk over veel meer werkervaring beschikken dan de 
formeel vereiste, zodat het verschil tussen het Nederlandse en Amerikaanse traject in de 
praktijk vermoedelijk minder groot is. 
Bij de inhoud van de opleiding ligt het accent in alle vijf de landen op de voorbereiding op het 
beroep van rechter. Niettemin bestaan er accentverschillen tussen de diverse landen. In 
Frankrijk lijkt het accent meer dan in de andere landen te liggen op multidisciplinaire 
onderwerpen en de reikwijdte van de beslissingen van de rechter; in Duitsland wordt relatief 
veel aandacht besteed aan procesrecht en het schrijven van vonnissen; in Zweden krijgt bij de 
behandeling van diverse onderwerpen de ethische kant daarvan extra aandacht, terwijl in de 
VS het accent in vergelijking met andere landen sterk lijkt te liggen op management, vooral 
organisatiemanagement. 
De rechtersopleidingen voor jonge en ervaren juristen bestaan uit stages en cursussen, 
waarbij voor de jonge juristen relatief meer tijd voor de cursussen wordt uitgetrokken dan voor 
de ervaren juristen. 
In de VS worden de rechters die immers al zeker zijn van hun benoeming niet meer getoetst. 
In de regel worden degenen die in de overige vier landen de opleiding volgen, tijdens hun 
stages beoordeeld. Alleen in Frankrijk en Duitsland wordt de rechtersopleiding voor jonge 
juristen met een examen afgesloten. 
De arbeidsvoorwaarden van de Nederlandse raio’s die na drie jaar een vaste aanstelling 
krijgen, zijn relatief gunstig vergeleken met die van de jonge juristen die de opleidingen in 
Frankrijk, Duitsland en Zweden volgen en gedurende hun gehele opleidingsperiode op proef 
of in een tijdelijk dienstverband werkzaam zijn. Aan de andere kant steekt de positie van de 
Nederlandse buitenstaanders die parttime als rechter-plaatsvervanger in dienst treden en nog 
niet zijn verzekerd van een vaste aanstelling, ongunstig af bij die van de Franse ervaren 
juristen die zich al tijdens hun opleiding verzekerd weten van een vaste plaats als rechter. De 
arbeidsvoorwaarden voor de buitenstaanders worden echter beter, aangezien zij steeds vaker 
als gerechtsauditeur worden aangesteld. 
Uit een evaluatie van de Nederlandse raio-opleiding blijkt dat de deelnemers en andere 
betrokkenen weliswaar niet ontevreden zijn over de opleiding maar dat die nog meer 
gestroomlijnd zou mogen worden, omdat er dikwijls duidelijke verschillen zijn tussen de stages 
in de diverse arrondissementen, het individuele opleidingsplan voor elke raio te weinig als 
leidraad wordt gehanteerd, en niet altijd regelmatig en soms ook te laat feedback wordt 



gegeven. Hoewel daarover geen informatie bekend is, gelden deze bezwaren waarschijnlijk 
minstens zo sterk voor de buitenstaandersopleiding, omdat daarbij niet, zoals bij de raio-
opleiding, sprake is van centraal toezicht door SSR en een centraal beoordelingssysteem. 
In Duitsland staan het sterk generalistische karakter van de opleiding en de hoge kosten 
daarvan voor de overheid ter discussie. 
Zowel in Frankrijk als Duitsland zijn er aanwijzingen dat nieuwe rechters soms onvoldoende 
worden ingewerkt en bovendien vaak al snel als alleensprekend rechter moeten optreden, 
vooral vanwege de hoge werkdruk bij de gerechten.  

Permanente educatie van rechters  

In alle vijf de landen zijn er opleidingsinstellingen die cursussen op centraal niveau 
organiseren, terwijl in vier landen, waarbij Nederland een uitzondering vormt, ook cursussen 
op decentraal niveau worden gegeven. 
In drie van de vijf landen heeft de minister van Justitie direct of indirect invloed op de 
permanente educatie. Alleen in de VS en Nederland heeft hij geen enkele invloed, terwijl hij in 
Nederland wél voor de financiering zorg draagt. 
De cursussen zijn bestemd voor de ZM of de RM en alleen in Nederland en Frankrijk zijn 
sommige cursussen op een bredere doelgroep dan alleen de RM gericht, namelijk in 
Nederland ook op de ondersteuning daarvan en/of de advocatuur en in Frankrijk op diverse 
groepen buiten de RM, zoals de politie en de advocatuur. 
De cursussen handelen over zuiver juridische onderwerpen, zoals wetswijzigingen, zijn gericht 
op het ontwikkelen van sociale en communicatieve vaardigheden, handelen over 
management of hebben een interdisciplinair karakter. De cursussen op decentraal niveau 
behandelen soms specifieke plaatselijke onderwerpen of zijn zodanig specialistisch dat zij 
alleen voor bepaalde categorieën rechters zijn bestemd. 
In Frankrijk, Zweden en de VS is de deelname aan permanente educatie verplicht, wordt er op 
andere wijze tot deelname aangezet, of is de cultuur binnen de ZM zodanig dat vrijwel 
iedereen cursussen volgt. Alleen in Nederland en Duitsland lijkt deelname een meer 
vrijblijvend karakter te hebben en is deze, waarschijnlijk mede als gevolg daarvan, geringer. 
Daarin lijkt echter, althans in Nederland, verandering te komen, nu de gerechten zich in 
toenemende mate met kwaliteitsborging bezighouden en in verband daarmee een 
opleidingsbeleid ontwikkelen. 
Er is in alle vijf de landen in zoverre een verband tussen de permanente educatie en de 
loopbaan dat er speciale cursussen zijn voor rechters die nieuwe werkzaamheden, zoals 
managementtaken, krijgen toebedeeld of die naar een andere sector overstappen. Alleen in 
Frankrijk, waar binnen de ZM sprake is van een duidelijke carrièrestructuur, kan het al dan 
niet deelnemen aan cursussen direct consequenties hebben voor eventuele 
promotiemogelijkheden. Indien de ontwikkeling doorzet dat binnen de Nederlandse gerechten 
de verantwoordelijkheden duidelijker worden verdeeld, kan het voor rechters die de functie 
van (vice-)president ambiëren, een pre zijn om bijvoorbeeld managementcursussen of 
cursussen in leidinggeven te volgen. 

Hiaten  

De informatie waarover wij beschikken, vertoont een aantal hiaten:  

• Er is weinig informatie bekend over de ervaringen die men met de (permanente) 
educatie van rechters heeft opgedaan. Er is geen systematisch onderzoek gedaan 
naar het effect van de (permanente) educatie.  

• Er is geen informatie bekend over de gevolgen van een mogelijke ontvlechting van de 
opleidingen voor de ZM en het OM.  

• De informatie geeft geen aanknopingspunten voor de beantwoording van de vraag of 
invoering van functiegerichte opleidingen ten behoeve van een verdere specialisatie 
van de leden van de ZM al dan niet valt aan te bevelen. 

Aandachtspunten voor het Nederlandse opleidingsbeleid  



Naar aanleiding van de onderzoeksresultaten en mede in het licht van de in het begin 
geschetste maatschappelijke ontwikkelingen en verschillende visies op de professionaliteit 
van de ZM, zien wij de volgende aandachtspunten voor het rekruterings- en opleidingsbeleid 
voor de ZM in Nederland.  

Verantwoordelijke instanties   

• Het is mogelijk dat in Nederland bij de versterking van de rechterlijke organisatie en 
de komst van de Raad voor de rechtspraak een keuze zal moeten worden gemaakt 
met betrekking tot de invloed van de overheid op de werving, selectie en opleiding 
van rechters. Daarbij gaat het dan om de vraag hoeveel invloed nog acceptabel of 
juist wenselijk is.  

• Wellicht heeft de komst van de Raad voor de rechtspraak in Nederland tot gevolg dat 
men zich moet herbezinnen op de vraag in hoeverre het opleidingsbeleid op centraal 
of decentraal niveau moet worden gerealiseerd. 
Indien wordt gekozen voor een model waarbij de verantwoordelijkheid voor het 
opleidingsbeleid (deels) is gedecentraliseerd, lijkt het van belang voorzieningen te 
treffen om het opleidingsbeleid in de diverse arrondissementen op elkaar af te 
stemmen, dit in verband met de beoogde rechtsgelijkheid en de landelijke 
inzetbaarheid van de rechters.  

Jonge rechters  

In verband met de jonge leeftijd waarop in Nederland de raio’s tot rechter voor het leven 
kunnen worden benoemd, vragen wij aandacht voor het volgende: 

• een in Frankrijk en Duitsland gesignaleerde tendens om steeds meer rechters, ook 
jonge rechters met weinig ervaring, als alleensprekend rechter te laten optreden. 
Ongeveer 30% van de Nederlandse rechters heeft de raio-opleiding gevolgd en treedt 
eveneens op relatief jonge leeftijd tot de ZM toe. Het is onbekend of zij ook reeds snel 
als alleensprekend rechter worden ingezet. Indien zich in Nederland een soortgelijke 
ontwikkeling als in het buitenland zou gaan voordoen, lijkt ons dat een punt van zorg 
voor het opleidingsbeleid.  

• de, mede als gevolg van de krappe arbeidsmarkt, groeiende verleiding voor jonge 
rechters om in een latere fase van hun loopbaan naar een functie buiten de ZM over 
te stappen. Dit zou tot gevolg kunnen hebben dat er wellicht meer nieuwe rechters 
moeten worden gerekruteerd en opgeleid. Bovendien kunnen eventuele maatregelen 
om de rechters ‘vast te houden’ door hun meer doorgroei- en 
ontwikkelingmogelijkheden te bieden, consequenties hebben voor de permanente 
educatie van de ZM. 

Opvang van het (dreigend) tekort aan rechters  

Bij het zoeken naar mogelijkheden om aan het (dreigend) tekort aan rechters het hoofd te 
bieden, wordt onder meer gedacht aan: 

• versterking van mankracht;  
• een meer efficiënte werkwijze;  
• het door meer alternatieve geschillenbeslechting verminderen van het aantal door de 

rechters te behandelen zaken. 

Indien men voor één of meer van deze mogelijkheden kiest, heeft dat ook consequenties voor 
het opleidingsbeleid.  
De rechterlijke professie  

In sommige van de onderzochte landen, zoals in Duitsland, lijkt de ‘klassieke’ visie op de 
rechterlijke professie te overheersen, terwijl in andere landen, zoals Frankrijk, de ‘moderne’ 
visie meer de overhand lijkt te hebben. 



Momenteel vindt binnen de ZM in Nederland een levendige discussie plaats over de vraag of 
de rechters zich van ‘klassieke’ tot ‘moderne’ professionals moeten ontwikkelen, of zij zich 
meer moeten gaan specialiseren en of de gerechtelijke organisatie meer aandacht moet 
krijgen. De resultaten van dit debat zullen direct gevolgen hebben voor de (permanente) 
educatie. Daarom is het gewenst dat eerst zoveel mogelijk duidelijk wordt welke visie op de 
rechterlijke professie in Nederland in de nabije toekomst de overhand zal hebben (de 
‘klassieke’, de ‘moderne’ of een combinatie daarvan), voordat tot eventuele wijzigingen in de 
(permanente) educatie van de rechters wordt overgegaan.  

Behoefte aan meer permanente educatie  

Gezien de snelle maatschappelijke, wetenschappelijke en technische ontwikkelingen en de 
gevolgen daarvan voor de rechtspraak en gezien een mogelijke toename in specialisatie bij de 
ZM, zal de noodzaak van permanente educatie voor de ZM waarschijnlijk groter worden. Dit 
roept de vraag op:  

• Hoe de leden van de ZM kunnen worden gestimuleerd om aan cursussen deel te 
nemen, bijvoorbeeld door hen zodanig in te plannen dat zij tijd overhouden voor het 
volgen van cursussen en/of door vanuit de organisatie druk op hen uit te oefenen om 
aan de cursussen deel te nemen, zonder dat hun onafhankelijkheid daardoor in het 
gedrang komt.  

• Hoe de opleidingsinstellingen in de behoefte aan meer cursusplaatsen en een grotere 
diversiteit aan cursussen moeten voorzien. Daarbij valt te denken aan meer 
specialisatie van de opleidingsinstellingen en een (nauwere) onderlinge 
samenwerking tussen die voor de ZM, en tussen die voor de ZM en voor andere 
juridische beroepsgroepen, op nationaal en internationaal niveau. 

Kwaliteitsbewaking van de (permanente) educatie van de ZM  

De wijze waarop en de mate waarin de kwaliteit van de (permanente) educatie voor de ZM 
wordt bewaakt, loopt in de diverse landen uiteen: 

• In de meeste landen is er een wettelijke regeling voor de opleiding van rechters en bij 
het ontbreken daarvan, zijn algemene richtlijnen gegeven. De Nederlandse 
buitenstaandersopleiding is echter niet wettelijk geregeld en daarvoor bestaan 
evenmin voor het gehele land geldige richtlijnen.  

• De resultaten van een toets van de kennis en vaardigheden van de deelnemers aan 
de opleiding kunnen een beeld geven van de kwaliteit daarvan. Een dergelijke toets 
vindt plaats in Duitsland en Frankrijk, maar niet in Nederland, Zweden en de VS.  

• Systematische kwaliteitsbewaking van (permanente) educatie is alleen mogelijk indien 
de opleidingsinstellingen, samen met de beroepsgroep waarvoor de opleiding is 
bestemd, een duidelijke visie hebben ontwikkeld en hebben aangegeven hoe deze 
gerealiseerd moet worden. In aansluiting daarop moeten concrete meetpunten 
worden aangegeven aan de hand waarvan kan worden nagegaan in hoeverre de 
beoogde doelstellingen zijn bereikt. In dat geval is kwaliteitsbewaking mogelijk door 
middel van proces- en effectevaluaties van het opleidingsprogramma. Bij een 
procesevaluatie wordt nagegaan in hoeverre de voorgeschreven methodes om de 
visie te realiseren zijn gehanteerd, terwijl bij een effectevaluatie wordt onderzocht in 
hoeverre de visie is gerealiseerd.  
De bewaking van de kwaliteit van de opleidingen is in geen van de vijf landen 
georganiseerd, laat staan geïnstitutionaliseerd. Daarbij is het is opvallend dat van de 
vijf landen alleen in de VS en Frankrijk een duidelijke onderwijsvisie is ontwikkeld en 
expliciet geformuleerd. Alleen in de VS is, voorlopig min of meer op ad hoc-basis, een 
procesevaluatie, en in geen enkel land is een effectevaluatie uitgevoerd. 

Samenvattende conclusie  



De gerechtelijke organisatie is in beweging en dat heeft ook consequenties voor de 
(permanente) educatie van de ZM. 
Voor het op peil houden van de opleidings- en bijscholingsprogramma’s, en voor de 
ontwikkeling en aanpassing van het opleidingsbeleid lijkt informatie over de ervaringen met en 
de resultaten van de (permanente) educatie van de ZM onontbeerlijk. 
Er zullen de komende tijd keuzes moeten worden gemaakt met betrekking tot de vraag bij wie 
de verantwoordelijkheid voor het opleidingsbeleid moet liggen, of, en zo ja, in welk opzicht de 
minister van Justitie dan wel een toekomstige Raad voor de rechtspraak daartoe 
verantwoordelijk moet zijn en in hoeverre het beleid op centraal of decentraal niveau moet 
worden vastgesteld. 
Het opleidingsbeleid zal eveneens moeten worden aangepast indien zich veranderingen 
voordoen in het rekruterings - en/of loopbaanbeleid van de ZM, in de organisatie en werkwijze 
van de gerechtelijke organisatie en — last but not least — in de wetgeving. 
In de diverse landen lijkt òf de ‘klassieke’ òf de ‘moderne’ visie op de rechterlijke professie te 
overheersen en lijkt soms sprake te zijn van een verschuiving van het ‘klassieke’ naar het 
‘moderne’ model. Daarbij gaat het onder meer om de vraag of rechters generalisten of 
specialisten moeten zijn, en of juridische deskundigheid voor hen voldoende is om de 
reikwijdte van hun beslissingen te overzien, dan wel dat zij ook over een brede sociaal-
wetenschappelijke kennis moeten beschikken. Binnen het spanningsveld tussen het 
‘klassieke’ en ‘moderne’ model zullen zodanige keuzes moeten worden gemaakt dat de 
rechters hun onafhankelijkheid behouden, terwijl zij daarnaast goed zijn toegerust om de 
snelle maatschappelijke ontwikkelingen bij te houden en daarop in te spelen. Wat de 
resultaten van het debat over de aard van de rechterlijke professie ook zullen zijn, deze zullen 
zeker van invloed zijn op de (permanente) educatie en het opleidingsbeleid. 

 


