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Opening Academisch jaar
Op 7 september vond de opening plaats van het Academisch jaar. Rector Bert Niemeijer
verwelkomde alle aanwezigen en gaf een toelichting op het programma. De bijeenkomst had
een ander karakter dan voorgaande jaren: kleinschaliger en in eigen huis. Deze opzet maakte
het mogelijk om met de genodigden in gesprek te gaan over leren en ontwikkelen, onze
kerntaken. lees meer...

Aandacht voor digitalisering
Nieuwe technologieën leiden tot meer praktische mogelijkheden, maar ook tot juridische
uitdagingen. Denk aan vragen rond cybersecurity, de bescherming van persoonsgegevens en
een nieuwe technologie als Blockchain. De Academies besteden aan deze ontwikkelingen
aandacht door nieuwe cursussen te ontwikkelen en discussiebijeenkomsten te organiseren.
lees meer...

Zelf betrokken raken?
Jaarlijks organiseren wij meer dan 60 cursussen en trainingen voor ervaren juristen. Ideeën
voor nieuwe cursussen zijn echter altijd welkom. Wilt u een cursus met uw afdeling of
organisatie volgen of heeft u een specifieke leervraag? Dan kunt u aan maatwerk denken. lees
meer...

Vaardigheidstrainingen
Dit jaar bieden wij 13 vaardigheidstrainingen aan, waaronder zes nieuwe trainingen. Op onze
website kunt u lezen hoe deze trainingen op elkaar aansluiten. Trainer Erland Swaving licht toe
wat het nut van de training Het casuïstiek laboratorium Effectief overtuigen voor u kan zijn. lees
meer...

Publicaties die u niet mag missen

Aan onze digitale publicatiereeks worden regelmatig nieuwe publicaties toegevoegd, zo ook dit
najaar. lees meer...

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