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Een greep uit de agenda:

Het Bestuur van de Stichting Recht en Overheid •
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Opleidingen voor beleidsambtenaren
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Aan het woord: Miriam Korten
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14-03-2016 Politieke partijen, parlement en
regering
04-04-2016 Effectiever regelgeven
05-04-2016 Wetgevingsprocedures
(VERNIEUWD)
07-04-2016 AWB - Besluiten
08-04-2016 Legal visuals voor Rijksjuristen
(NIEUW)
21-04-2016 Practical English for Central
Government use (NIEUW)

Overzicht alle cursussen Wetgevingsjuristen
Overzicht alle cursussen Overheidsjuristen

Het Bestuur van de stichting Recht en Overheid
In de afgelopen anderhalf jaar is het Bestuur van de Stichting Recht en Overheid, die de beide Academies
in stand houdt, vernieuwd. De heren Hoekstra en d’Hondt, die al vanaf de oprichting bestuurslid waren, en
de heer Hermans, die enkele jaren later het bestuur kwam versterken, hebben veel betekend voor de
opbouw en ontwikkeling van de Academies. lees meer...

Nieuwe bestuursvoorzitter, mr. R. (Ralph) Pans
De rector van de Academies sprak met de nieuwe voorzitter, mr. R.J.J.M. Pans. lees meer...

Nieuwe publicaties
Vorig jaar zijn drie publicatieplaatsen verleend. Twee publicaties zijn inmiddels afgerond en in onze
digitale publicatiereeks te raadplegen. lees meer...

Opleidingen voor beleidsambtenaren
In 2015 hebben de Academies in opdracht van de BeleidsAcademie Veiligheid en Justititie acht
opleidingen met succes uitgevoerd. De opleidingen van de BeleidsAcademie staan open voor alle
beleidsmedewerkers van het ministerie van VenJ en zijn organisatieonderdelen. lees meer...

Aan het woord: Miriam Korten
Miriam Korten is werkzaam bij het Parket-Generaal van het Openbaar Ministerie. Op 23 oktober 2015 is
zij gepromoveerd op het onderwerp ‘Getuigenbescherming in Nederland’. lees meer...
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