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Opleiding beleid en regelgeving 

Beleid leidt tot niets als de regeling waarin het wordt vastgelegd niet deugt. Geen 

regeling bereikt haar doel als de beleidsuitgangspunten die er onder liggen niet goed 

zijn doordacht en als de vorm die eraan wordt gegeven strijdt met het recht. Beleid 

en regelgeving horen dus in elkaars verlengde te liggen. Dat is de beste garantie dat 

er niet teveel of te weinig wordt gereguleerd. In de praktijk zijn het echter vaak 

gescheiden werelden, neergezet vanuit verschillende disciplines en verschillende 

perspectieven. In deze opleiding worden aan de hand van een gelouterde methode 

door gerenommeerde wetgevingsspecialisten de perspectieven en disciplines die bij 

het vaststellen van regels van belang zijn – in interactie met de cursisten - met elkaar 

in verbinding gebracht. De cursus is daarom zeer geschikt voor: 

 

Verschillende disciplines: ervaren beleidsmedewerkers en 

wetgevingsjuristen worden in deze opleiding uitgedaagd hun kennis te 

benutten en verbreden 

 

Verschillende perspectieven: de techniek van het formuleren van kwalitatief 

hoogwaardige regelingen wordt verbonden met moderne beleidstheorie.  

 

Deze korte, maar zeer intensieve opleiding brengt de wereld van beleid en 

regelgeving bij elkaar. Het is de opvolger van de opleiding ‘Wetgevingsleer’ die 25 

jaar lang niets anders dan hele hoge evaluaties heeft behaald, maar die hiermee aan 

de tijd is aangepast. Dat betekent vooral dat de opleiding korter en aaneengesloten is 

en dat nog nadrukkelijker de focus op het bij elkaar brengen van beleid en uitvoering 

ligt. 

 

Het resultaat: de deelnemer is beter in staat de vertaalslag van beleid naar 

regelgeving te maken en andersom. Daarbij heeft de deelnemer meer kennis 

en inzicht gekregen in de technische eisen zoals die aan regelgeving mogen 

en moeten worden gesteld. 

 

Opzet en programma 

De opleiding is vier aaneengesloten dagen: van dinsdagochtend 10 uur t/m 

vrijdagmiddag 16.00 uur, inclusief de avonden. De deelnemers worden geacht op de 

locatie te overnachten. 

 

Dag 1: De ontmoeting tussen beleid en regelgeving: beginselen 

wetgevingsleer, beleidstheorie. 

 

Dag 2: Werken aan regelgeving: hoe beleid te vertalen naar regels? 

Dit onderdeel wordt getraind in een eerste praktijkgerichte opdracht met 

aansluitend feedback op maat. Daarnaast wordt aandacht geschonken aan de 

bespreking van verschillende typen normen en wettelijke bepalingen, 

inclusief de Europese dimensie. 

 

Dag 3: Het maken van regels. In een team wordt een wetsvoorstel met 

toelichting gemaakt, waarin beleid naar een regeling wordt vertaald. 

Bespreking en discussie. 

 

Dag 4: Feedback op maat. Theorie en praktijk bij elkaar gebracht. 

Bespreking gewijzigde wetsvoorstel en toelichting. Evaluatie van beleid en 

regelgeving. 

 

 

 

 



Deelnemers 

De opleiding is bestemd voor beleidsambtenaren en wetgevingsjuristen met in 

beginsel minstens één jaar ervaring. Er is plaats voor 16 deelnemers, met maximaal 4 

deelnemers per departement. Tijdige inschrijving is van groot belang. 

 

Kerndocenten 

De opleiding wordt verzorgd door de kerndocenten prof.dr. Wim Voermans van de 

Universiteit Leiden en prof.mr. Willem Konijnenbelt, lid van de Raad van State en 

hoogleraar aan de Universiteit van Amsterdam. Tevens wordt regelmatig aan de 

opleiding meegewerkt door gastdocenten met een grote reputatie.. 

 

 

 

Als gastdocenten treden regelmatig op: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prof.dr. Wim Voermans 

studeerde rechten aan de Universiteit van Tilburg en werkte daar tot 2002 bij het Centrum voor 

wetgevingsvraagstukken. Thans is hij hoogleraar staats- en bestuursrecht aan de Faculteit 

Rechtsgeleerdheid van de Universiteit Leiden. 

Hij publiceert op het terrein van Nederlandse en Europese wetgevingsvraagstukken en 

bestuursrecht en is redacteur van RegelMaat. 

Prof.mr. R.A.J. (Rob) van Gestel (1966) is hoogleraar theorie en methoden van wetgeving 

aan de Universiteit van Tilburg. Hij studeerde in 1993 cum laude af aan de rechtenfaculteit van 

de Katholieke Universiteit Nijmegen. In 2000 promoveerde Van Gestel op het onderwerp 

‘Zelfregulering, milieuzorg en bedrijven: naar eigen verantwoordelijkheid binnen kaders’. In 

2004 was hij houder van de TPR-wisselleerstoel België-Nederland aan de KU-Brussel bij het 

Centrum voor Wetgeving, Regulering en Legisprudentie (CWRL). Hij is tevens vice-voorzitter 

van de Vereniging voor wetgeving en wetgevingsbeleid. 

Prof.dr. Philip Eijlander 

is hoogleraar wetgevingsvraagstukken en directeur van het Schoordijkinstituut van de 

Juridische faculteit van de Universiteit van Tilburg. Hij doceert en publiceert op het gebied 

van wetgeving, bestuursrecht en verantwoording & toezicht in het openbaar bestuur. Thans is 

hij rector van de Universiteit van Tilburg. 

Voorheen was hij onder meer raadsadviseur bij de Stafafdeling Algemeen Wetgevingsbeleid 

van het Ministerie van Justitie en directeur Toezicht bij het Ministerie van SZW.  

 

Prof.mr. Willem Konijnenbelt 

studeerde Nederlands recht aan de Vrije Universiteit te Amsterdam en rechtsvergelijking in 

Straatsburg. Hij was hoogleraar staats- en administratief recht aan de Katholieke Universiteit 

(nu Universiteit van) Tilburg van 1986 tot 1993, hoogleraar bestuursrecht, inclusief 

wetgevingsleer, aan de Universiteit van Amsterdam. 

Thans is hij lid van de Raad van State en daarnaast hoogleraar Frans bestuursrecht aan de 

Universiteit van Amsterdam. 

 



Organisatie 

De opleidingen worden ondersteund vanuit Northedge Opleidingen te Gouda.  

De opleidingen passen bij de doelstelling van Northedge om bij te dragen aan de 

kwaliteit van de publieke sector. U kunt bij ons terecht voor een reeks van 

activiteiten op het gebied van kwaliteit, organisatie-ontwikkeling en toezicht. 

Northedge is o.a. 'kennispartner' van het Instituut Nederlandse Kwaliteit en trekker 

van het 'Gilde Kwaliteit Publieke Sector'.  

 

In-company opleidingen 
De opleiding Beleid en regelgeving wordt regelmatig als in-company gegeven. Zo 

zijn en worden opleidingen verzorgd voor het ministerie van Verkeer en Waterstaat, 

meerdere provincies, voor de Nederlandse Antillen en voor organisaties als de VNG, 

de SER, UWV en de universiteiten. 

Het voordeel van in-company opleidingen is de mogelijkheid om het programma op 

maat te maken. Laat u informeren over de mogelijkheden. 

 

 

ALGEMENE INFORMATIE 
 

De opleiding wetgevingsleer vindt plaats: 

Najaar 2011: 

21 t/m 24 november 2011 

 

Prijs 
Wetgevingsleer 

De kosten voor de opleiding bedragen € 1.600,00 per deelnemer, plus € 600,- 

verblijfkosten, inclusief hotel en maaltijden. 

De opleiding is vrijgesteld van de verplichting BTW af te dragen. 

In-company 

U kunt desgevraagd een prijsopgave in de vorm van een offerte krijgen. 

 

Accommodatie 
De opleidingen Wetgevingsleer vinden plaats in een hotel in het westen van het land. 

In-company opleidingen in overleg met de opdrachtgever. 

 

Annulering en voorwaarden 
Voor elke opleiding is een annuleringsregeling van toepassing. Onze algemene 

voorwaarden zijn gedeponeerd onder nummer 29048758 bij de Kamer van 

Koophandel te Rotterdam. 

Wij benadrukken dat het van belang is ons tijdig te informeren over een eventuele 

annulering, ook ten aanzien van het verblijf. 

 

Informatie 

Voor inschrijvingsformulieren en al uw vragen rondom de 

organisatie en de boeking van accommodatie kunt u terecht bij het 

secretariaat van Northedge. Aanmelden kan ook via de website 

www.northedge.nl  

Voor vragen over de inhoud van de opleidingen of voor vragen 

gericht op in-company opleidingen kunt u contact opnemen met:  

drs. D.P. Noordhoek. 

 

Ons adres: Northedge Opleidingen bv, Oosthaven 15-16,  

2801 PC Gouda, 

telefoon: 0182-68 45 45, fax: 0182-68 45 42,  

mail: info@northedge.nl 

http://www.northedge.nl/

