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In deze editie: 

• Accreditatie traineeopleidingen opnieuw 
verleend  

• Interview Arthur Noordhuis: "Framen of 
geframed worden?"  

• Kennis delen? Publiceer!    

• Training Krachtig en praktijkgericht doceren 
(aanmelden mogelijk)  

 

  
 

Een greep uit de agenda: 

• 05-04-2018 Omgaan met technologie: een 
analytisch beoordelingskader  

• 16-04-2018 Toekomstgericht reguleren 

• 20-04-2018 Beleidsregels 

• 23-04-2018 Praktijk voor het Europese recht 

• 25-04-2018 Blockchain en smart contracts  

• 26-04-2018 Practical writing for Central 
Government Use 

• Gehele cursusaanbod Academie 
 

 

De websites van de Academie voor Wetgeving en de Academie voor Overheidsjuristen 
zijn samengevoegd. Benieuwd naar het resultaat? Klik hier 

 
Accreditatie traineeopleidingen opnieuw verleend 

Beide traineeopleidingen van de Academie zijn het afgelopen jaar beoordeeld door de 
Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie (NVAO). lees meer...  

 
Interview Arthur Noordhuis: "Framen of geframed worden?" 

Arthur Noordhuis is verbonden aan het Nederlands Debat Instituut. Op de Academie verzorgt 
hij verschillende trainingen zoals ‘Framing voor juristen’ en ‘Constructief voorzitten en 
vergaderen’. lees meer...  

 
Kennis delen? Publiceer! 

De Academie stelt in 2018 weer enkele publicatieplaatsen beschikbaar. lees meer...  

 
Training Krachtig en praktijkgericht doceren (aanmelden mogelijk) 

Afgelopen winter vond de pilot van de training 'Krachtig en praktijkgericht doceren' plaats. 
Hiermee geeft de Academie een vervolg aan het investeren in de kwaliteit van onze 
docenten. lees meer...  

 

  

  

Academie voor Overheidsjuristen Academie voor Wetgeving   

t +31 70 312 98 50  academie@acjur.nl 

f +31 70 312 98 49 www.acjur.nl 

 

t +31 70 312 98 30 academie@acwet.nl 

f +31 70 312 98 49 www.acwet.nl 
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Volg de Academie voor Overheidsjuristen 

nu ook op LinkedIn. 

Volg de Academie voor Wetgeving 

nu ook op LinkedIn. 
   

Wilt u deze nieuwsbrief niet meer ontvangen?  

Stuur dan een e-mail naar academie@acwet.nl met het onderwerp 'Afmelden Actueel'  
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