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Een greep uit de agenda:

Diploma-uitreiking trainees
Accreditatie van onze masteropleidingen
Training Meesterlijk Onderhandelen
Jaarverslag 2016
Verslag werkbezoek trainees aan Berlijn
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21-09-2017 Wet normalisering rechtspositie
ambtenaren: transitie voor overheidswerkgevers
25-09-2017 Toegang tot de digitale overheid
26-09-2017 Blended cursus Gebruik IAK
28-09-2017 Actuele jurisprudentie Hof van
Justitie EU
04-10-2017 Uitbreiding 'digivaardigheden'
(herhaling)
05-10-2017 Privileges en immuniteiten: een
introductie

Overzicht alle cursussen Wetgevingsjuristen
Overzicht alle cursussen Overheidsjuristen

Diploma-uitreiking trainees
Op 6 juli vond in de Gotische Zaal van de Raad van State de feestelijke uitreiking plaats van de
diploma’s aan onze trainees. Elf wetgevingsjuristen en dertien overheidsjuristen ontvingen hun
getuigschrift. lees meer...

Accreditatie van onze masteropleidingen
Om een masteropleiding te mogen aanbieden wordt een opleiding elke zes jaar aan een
kwaliteitscontrole onderworpen door de Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie (NVAO).
Onlangs heeft de acrreditatiecommissie beide academies bezocht. lees meer...

Training Meesterlijk Onderhandelen
Deelnemers leren te onderhandelen aan de hand van de Harvard-methode. Een interview met
de trainer, Maarten van Rossum (adviseur MP/SG bij het Ministerie van Algemene zaken). lees
meer...

Jaarverslag 2016
Onlangs is het boekjaar 2016 van de Stichting Recht en Overheid (de stichting achter de
Academie voor Wetgeving en de Academie voor Overheidsjuristen) afgesloten. We hebben
goede resultaten behaald in 2016. lees meer...

Verslag werkbezoek trainees aan Berlijn
In maart bezochten de trainees Berlijn, voor een door henzelf ingevuld werkbezoek. Het thema
was ‘polarisatie’, dit leverde bij de bezochte organisaties interessante en ook actuele
discussies op. lees meer...
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