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Een greep uit de agenda:

Opening academisch jaar 2017-2018
•
Twee groepen nieuwe trainees van start
Publicatie: Een wetgevingsproces beginnen met
•
een beleidsnota of (andere) vormen van
consultatie?
•
Cursus uitgelicht: Hoe synergie te bereiken
tussen recht en beleid?
•

•
•

12-10-2017 Discussiebijeenkomst: Zet de
nieuwe privacyverordening
de rechten van kinderen onder druk?
13-10-2017 EVRM in vogelvlucht
26-10-2017 Omgaan met technologie: een
analytisch beoordelingskader
30-10-2017 Ethisch verantwoord datagebruik
01-11-2017 Effectief overtuigen II
03-11-2017 Meesterlijk onderhandelen

•
•

Overzicht alle cursussen Wetgevingsjuristen
Overzicht alle cursussen Overheidsjuristen

Geen Algemene Politieke Beschouwingen, wel een Academie Actueel...
De Academie wenst u een fijne Prinsjesdag!
Opening academisch jaar 2017-2018
Op 7 september openden de Academie voor Wetgeving en de Academie voor
Overheidsjuristen het academisch jaar met een bijeenkomst in de Gotische Zaal van de Raad
van State. De staf en het bestuur van beide academies verwelkomden vele Rijksjuristen,
docenten en (oud-)trainees. De hoofdspreker was prof.mr. Corien Prins, voorzitter van de
WRR. lees meer...

Twee groepen nieuwe trainees van start
Het verheugt ons dat dit jaar maar liefst 21 trainees starten met hun opleiding aan de
Academie! De groep bestaat uit 11 wetgevingsjuristen en 10 overheidsjuristen. lees meer...

Een wetgevingsproces beginnen met een beleidsnota of (andere) vormen van
consultatie?
Publicatie van prof. mr. G.J. (Gert Jan) Veerman. lees meer...

Cursus uitgelicht: Hoe synergie te bereiken tussen recht en beleid?
Het wetgevingsproces is steeds meer ‘vermaatschappelijkt’ en onderdeel geworden van het
beleidsproces. Daarmee is ook het ambachtelijke wetgevingswerk van aard en inhoud
veranderd. In deze nieuwe, interactieve cursus worden drie basistheorieën over beleidsvorming
uitgewerkt en aan de hand van diverse praktische voorbeelden toegelicht. lees meer...
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