
 

  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Datum 
22 maart 2019 
 
 
Onderwerp 
Reactie NVvR op rapporten “Eindevaluatie rio-opleiding” en “Evaluatie selectieprocedure rechters in opleiding” 
 
Geachte mevrouw Rappa, 
 
De Nederlandse Vereniging voor Rechtspraak (NVvR) heeft sinds haar oprichting veel aandacht 
besteed aan de wijze waarop rechters en officieren van justitie worden opgeleid en hun kennis en 
vaardigheden op peil houden. Dit heeft enkele decennia geleden geresulteerd in de oprichting van 
het kennis- en opleidingsinstituut SSR en meer recentelijk in de advisering en accordering van de 
regelingen en protocollen omtrent de vernieuwde initiële opleiding. Voor de NVvR is werving, 
selectie en opleiding een evident cruciaal thema om de kwaliteit van rechtspraak te borgen.  
 
Rapporten in samenhang behandeld 
Wij danken u allereerst hartelijk voor uw verzoek om te adviseren over de beide rapporten die 
recentelijk zijn opgesteld en die binnenkort in uw bestuurlijke gremia worden besproken. De NVvR 
heeft beide rapporten nauwgezet bestudeerd en binnen de vereniging in samenhang besproken. Om 
die reden zullen wij onze bevinden en aanbevelingen in één reactie aan u meegeven.  
 
Onderzoek naar werving, diversiteit en aantrekkelijkheid 
Voordat ingegaan wordt op beide rapporten wil de NVvR u ten zeerste aanbevelen om een derde 
onderzoek te verrichten en wel naar de wijze waarop de rechtspraak haar werving verzorgt. Voor de 
NVvR is er een natuurlijke samenhang tussen de onderdelen van de “WSO”: werving, selectie en 
opleiding. Uit de aangeboden onderzoeken blijkt echter dat alleen de opleiding en selectie 
onderzocht zijn. Mede gelet op de constateringen in beide rapporten over (het gebrek aan) 
diversiteit in de aanwas zou een onderzoek naar de werving belangrijke informatie kunnen 
opleveren. Daarnaast valt het de NVvR op dat de aanpak van het Openbaar Ministerie enorm 
contrasteert met die van de zittende magistratuur: alleen al de verschillen in de vormgeving van haar 
uitingen en de beeldvorming van de organisatie zijn opvallend. De NVvR meent dat de rechtspraak 
hierin veel kan opsteken van de ervaringen van de collega’s van de staande magistratuur.  
 
De NVvR adviseert om in het onderzoek naar de werving, ook de aantrekkelijkheid van de functie te 
toetsen bij de nieuwe generatie werknemers. Het is een algemeen bekend feit dat millennials 
functies en carrières anders waarderen dan de huidige werkenden. Is de wijze waarop wij met hen 
communiceren én de wijze waarop wij onze functies en organisaties hebben ingericht wel 
toekomstbestendig? De NVvR zal aan dit vraagstuk ook zelf, als de vertegenwoordiging van rechters 
en officieren van justitie, een bijdrage willen leveren.  
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Tot slot steunt de NVvR de aanbeveling om een aangepast programma aan te bieden voor 
doelgroepen voor wie het nu lastiger/minder aantrekkelijk is om de rio-opleiding te gaan volgen.  
 
Bevindingen “Eindevaluatie rio-opleiding” 
Het rapport over de initiële opleiding voor rechters en raadsheren stemt positief en optimistisch. Het 
is de SSR en haar opdrachtgevers gelukt om een professionele en kwalitatieve organisatie op te 
zetten die een volwaardige opvolger voor de raio-opleiding blijkt. Hier en daar lijken de onderzoekers 
qua toonzetting een ander beeld te hebben van de vroegere raio-opleiding dan de NVvR van haar 
leden terugkrijgt, maar dat neemt niet weg dat er een knappe prestatie is neergezet met de rio-
opleiding, die veel van de hoog gestelde doelstellingen behaalt. Enkele onderwerpen wil de NVvR in 
haar reactie op het rapport aanstippen.  
 
1. De rol van de opleiders 

Voor de NVvR is het van cruciaal belang dat toekomstige rechters en raadsheren worden 
opgeleid door ervaren en goed toegeruste collega’s. Uit het rapport komt een beeld naar voren 
dat dit door alle partijen wordt erkend als belangrijk, maar óók dat er druk op staat. Hoe gaat het 
lukken om de praktijkopleider, die zelf een torenhoge werklast heeft in het primaire proces, 
méér de gewenste coachende rol te laten vervullen? Dat betekent in concreto dat er in de 
praktijk meer tijd gemaakt moet worden om de praktijkopleiders hiertoe in de gelegenheid te 
stellen. De NVvR beveelt u aan om dit ook expliciet op te nemen in de afspraken omtrent de 
opleidersrol.  
Een ander aspect dat de NVvR kan onderschrijven is dat een goede match tussen rio en 
praktijkopleider van belang kan zijn voor het succesvol afronden van de opleiding. Te overwegen 
valt om een rio in zo’n geval de mogelijkheid te bieden om te wisselen van praktijkopleider.  
Daarnaast kan de NVvR zich voorstellen dat de opleiders ervaringen met elkaar moeten kunnen 
uitwisselen, zodat de collectieve opleidingskwaliteit erop kan vooruitgaan. De NVvR is 
nieuwsgierig naar de gedachten hierover van SSR, aangezien zij een goed en overkoepelend 
beeld hebben van de (wellicht uiteenlopende) kwaliteit van opleiders per gerecht.  

 
2. Scheiding beoordelen/begeleiden 

In het huidige systeem is er een onderscheid gemaakt tussen het begeleiden en het beoordelen. 
De droge constatering dat er bij iedere beoordeling een bepaalde onveiligheid bestaat neemt 
niet weg dat dit punt meer aandacht verdient. Dit onderscheid is, voor zover de NVvR dit kan 
terughalen, op expliciet verzoek van de opleidelingen zelf doorgevoerd, zodat eventuele 
problemen op persoonlijk vlak tussen de begeleider en opleideling niet de beoordeling te veel 
kleuren. De NVvR adviseert om meer échte contactmomenten te implementeren tussen 
beoordelaar en begeleider, in plaats van te veel te vertrouwen op de overdracht middels 
formulieren. Ook meent de NVvR dat het van belang is dit punt verder te bespreken met de rio-
raad, aangezien zij de dagelijkse ervaring van de opleidelingen helder kunnen overbrengen.  

 
3. De fluctuerende instroom 

De vergrijzing in de rechtspraak is nog altijd een reden tot zorg. De NVvR voorziet dat er de 
komende periode onverminderd een tekort zal bestaan aan goed opgeleide magistraten. Het valt 
op dat de instroom zeer fluctueert en dat dit afhankelijk lijkt te zijn van de actuele financiële 
middelen en de verwachte zaakcijfers. Het lijkt de NVvR opportuun om te kiezen voor maximale 
opleidingscapaciteit, gelet op de nog steeds veel te hoge werkdruk, de geconstateerde groeiende 
zaakzwaarte en het feit dat er nog steeds geen zicht is op werk verminderende ICT-faciliteiten. 
Het vergt wellicht meer financiële middelen dan nu voorhanden zijn, maar het lijkt de NVvR van 
groot belang deze middelen vrij te maken in het belang van de samenleving.  

  



 

4. Het leerklimaat van de organisatie 
De kanttekeningen bij de eindevaluatie maken melding van een gewenste cultuurverandering 
binnen de rechtspraak door de vernieuwing van de opleiding. Vervolgens wordt geconstateerd 
dat deze cultuurverandering afhankelijk is van de organisatiecultuur en dat deze lastig blijkt. 
Graag verneemt de NVvR wat hiermee wordt bedoeld en in hoeverre deze gewenste 
veranderingen ook op andere wijze gestimuleerd moeten of kunnen worden.  

 
Bevindingen “Evaluatie selectieprocedure rechters in opleiding” 
De NVvR heeft kennisgenomen van de constateringen en aanbevelingen van de onderzoekers inzake 
het selectieproces. De NVvR is benieuwd naar de wijze waarop deze aanbevelingen worden omgezet 
in verbeteringen.  
 
Daarnaast wil de NVvR nog twee overkoepelende opmerkingen te plaatsen bij dit rapport:  
 
1. Wetenschappelijke benadering en onvoldoende data? 

De onderzoekers hebben met dit rapport gekozen voor een zeer wetenschappelijke benadering, 
terwijl telkens wordt aangegeven dat er onvoldoende data ter beschikking zijn. De NVvR vraagt 
zich af hoe de onderzoekers op basis van onvoldoende data komen tot bepaalde aanbevelingen. 
De NVvR vraagt zich af of de constateringen dan wel juist zijn.  
 

2. Menselijke maat 
De NVvR is blij dat de analytische test de waarde wordt toegeschreven die deze verdient. Hier 
moet niet aan worden afgedaan omwille van collega’s die buiten de selectieprocedure staan. 
Vanzelfsprekend steunt de NVvR de behoefte om de gehanteerde testen wetenschappelijk fijn te 
slijpen en kritisch te zoeken naar eventuele actuelere en betere testmethoden. Maar wat voor de 
NVvR altijd voorop moet blijven staan is de menselijke maat. Rechters oordelen over mensen. 
Het is daarom buitengewoon belangrijk dat juist in een gesprek de kandidaat getoetst en 
gemeten wordt en niet alleen wetenschappelijk lijstjes worden afgevinkt. Het overgrote deel van 
het werk van de rechter bestaat immers uit het op een goede wijze mensen te woord staan. Dat 
is deels te testen, maar van al datgene wat een goede rechter maakt, moet vooral met een 
menselijke maat kunnen worden gemeten of de kandidaat in staat is de juiste connectie te 
maken. Naast de analytische test zijn de selectiegesprekken – en daaronder schaart de NVvR ook 
het voorgesprek dat helaas in het rapport wat onderbelicht wordt  – de belangrijkste 
selectiemiddelen.   

 
Ten slotte 
Namens de leden van de NVvR dank ik u hartelijk voor de gelegenheid om onze visie aan u mee te 
geven alvorens u tot besluitvorming overgaat.  
 
Met vriendelijke groet, 
namens het bestuur van de NVvR, 
 
 
 
Isabelle Severeijns 
bestuurslid 


