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Een greep uit de agenda: 

• 18-11-2015 Practical English   

• 23-11-2015 Telecommunicatirecht  

• 25-11-2015 De Wet bescherming 
persoonsgegevens en de publieke sector   
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• 08-12-2015 De verhouding tussen wettelijke 
regulering en zelf- en coregulering  

  

• Overzicht alle cursussen Wetgevingsjuristen  

• Overzicht alle cursussen Overheidsjuristen 
 

 

Ontwikkelingen in de masteropleidingen 

De masteropleidingen tot overheidsjurist en wetgevingsjurist ontwikkelen zich gestaag verder. Met ingang 
van dit studiejaar maken een persoonlijk ontwikkelingspan (POP) en intervisie ervan onderdeel uit. Ook 
zijn de eerste stappen gezet naar meer vrije keuze in het programma. lees meer...  

Nieuwe bestuursvoorzitter Pans 

Per 1 september 2015 is de voorzitter van de Stichting Recht en Overheid, Rein Jan Hoekstra, opgevolgd 
door mr. R.J.J.M. (Ralph) Pans. lees meer...  

Afscheid bestuursvoorzitter Hoekstra 

Nadat Stolker tijdens de opening van het academisch jaar zijn inspirerende lezing had gegeven, werd 
overgegaan tot het tweede deel van de bijeenkomst. Daarin werd afscheid genomen van de 
bestuursvoorzitter, Rein Jan Hoekstra. lees meer...  

Opening Academisch jaar 2015-2016 

Bij de opening van het academisch jaar was Carel Stolker (rector magnificus en voorzitter van het College 
van Bestuur van de Universiteit Leiden) de hoofdspreker. De opening vond plaats op 3 september 2015 in 
Theater Diligentia. Zij werd gecombineerd met het afscheid van Rein Jan Hoekstra als voorzitter van het 
stichtingsbestuur. lees meer...  
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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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