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1 Algemene informatie 
 
1. Vooraf 

De Rota Administrativa is een oefenrechtbank waar de beroepsprocedure bij de bestuurs-

rechter centraal staat. Getracht wordt zoveel mogelijk de praktijk na te bootsen. Het is  

binnen de beperkte tijd die beschikbaar is, niet mogelijk om alle ins en outs van een 

beroepsprocedure bij de bestuursrechter aan de orde te stellen. De oefenrechtbank moet 

dan ook worden gezien als een eerste kennismaking met de bestuursrechtelijke 

rechtspraktijk. Iedere student vervult één rol, d.w.z. advocaat van de eisende partij, 

gemachtigde van het verwerende bestuursorgaan, of rechter. Iedere deelnemer verdiept 

zich vanuit zijn rol in de juridische merites van de zaak. Daarnaast wordt enige training 

geboden in de juridische en procesrechtelijke vaardigheden waarover iedere 

bestuurspraktijkjurist dient te beschikken. 

 

In deze handleiding wordt de gang van zaken in de Rota Administrativa uiteengezet en 

worden praktische aanwijzingen gegeven voor o.a. het vervaardigen van processtukken. 

 

1. Indeling Kamers 

Als algemeen President van de Rota Administrativa fungeert prof. mr. R.J.N. Schlössels. 

De Rota Administrativa is onderverdeeld in 11 Rotakamers, ieder onder leiding van een 

docent die fungeert als de voorzitter van de meervoudige kamer. Drie Rotakamers hebben 

een specifiek karakter: de Sociale zekerheidskamer (Rotakamer 1), de Belastingkamer 

(Rotakamer 2) en de Vreemdelingenkamer (Rotakamer 3). Daarnaast zijn er de algemene 

kamers (Rotakamers 4 t/m 11) waar in beginsel alle soorten bestuursrechtelijke zaken aan 

de orde kunnen komen. Afhankelijk van uw voorkeur en het bijvak dat u heeft gekozen 

(sociaal zekerheidsrecht of belastingrecht) kunt u bij inschrijving kiezen voor één van deze 

speciale Rotakamers. Ook als u het betreffende keuzevak niet hebt gekozen, kunt u 

desgewenst kiezen voor de Sociale zekerheidskamer of de Belastingkamer.  

 

2. Data, tijdstippen en zittingzalen 

Voor een overzicht van de data en tijdstippen van de zittingen wordt verwezen naar het 

zittingenrooster 2022-2023 dat tot en met de aanmeldingstermijn is te vinden op de 

facultaire website, en daarna in de Rotacourse op Brightspace. De zalen staan vermeld op 

het algemene onderwijsrooster.  

 

3. Kennisclip Pleitdemonstratie 

Er is een kennisclip beschikbaar waarop een pleitdemonstratie is te zien, zodat u een indruk 

krijgt hoe een zitting bij de bestuursrechter verloopt. U wordt aangeraden deze clip te 

bekijken voordat u zelf op de zitting moet optreden. In een afzonderlijke kennisclip kunt u 

de uitspraak beluisteren in de zaak die centraal stond in de pleitdemonstratie. 
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4.  Introductiezittingen en reguliere zittingen 

De (verplichte) introductiezittingen vinden plaats aan het begin van het tweede semester. 

Hier zal de casus worden uitgereikt, krijgt ieder een rol toebedeeld, wordt nadere informatie 

verstrekt, en worden afspraken gemaakt over de verdere gang van zaken, begeleiding, 

inlevering van stukken, e.d. 

 

De reguliere zittingen, d.w.z. waar de ‘eigenlijke’ zaken worden behandeld, vinden plaats 

in april 2023. Er zijn per Rotakamer in beginsel drie parallelle zittingen. U bent verplicht 

de deelzitting waar uw zaak wordt behandeld bij te wonen. Anders kan uw zaak niet worden 

behandeld. 

 

5.     Studielast, toelatingsvoorwaarden en verplichte deelname 

De Rota Administrativa omvat één ECTS en is uitsluitend verplicht voor studenten 

Rechtsgeleerdheid, Recht & Management en Recht & Economie. Het vak is niet verplicht 

voor studenten die de pre-master na HBO-rechten volgen en ook niet voor studenten van 

de verkorte deeltijdopleiding Rechtsgeleerdheid. Verder is de Rota Administrativa niet 

verplicht voor studenten Notarieel recht en European Law School. 

 

6. Voorkennisvereisten 

Voor deelname aan de Rota Administrativa moet zijn voldaan aan het voorkennisvereiste, 

d.w.z. het propedeutisch tentamen Staats- en bestuursrecht moet met goed gevolg zijn 

afgelegd, en voorts moet in de propedeuse minimaal 30 ECTS zijn behaald. U moet aan dit 

voorkennisvereiste voldoen op het moment dat de Rota-activiteiten aanvangen, d.w.z. vóór 

de start van het tweede semester. 

 

De Rota Administrativa maakt weliswaar onderdeel uit van het vak Bestuurs(proces)recht 

2, maar is geen voorwaarde voor deelname aan het tentamen van dit vak. Dit houdt in dat 

u ook het tentamen Bestuursrecht 2 kunt afleggen, zonder (met goed gevolg) aan de Rota 

Administrativa te hebben meegedaan. Overigens wordt afgeraden deze weg te volgen. Het 

beste is natuurlijk dat u deelneemt aan de Rota tegelijk met de Bestuursrecht 2-colleges 

waar immers ook het bestuursprocesrecht uitvoerig aan de orde komt. 

 

7.  Beoordeling(s)criteria  

De deelneming per student bestaat uit de volgende verplichte onderdelen: 

- Het bijwonen van de introductiezitting; 

- Het bijwonen van de deelzitting waarop zijn/haar zaak wordt behandeld; 

- De bespreking van het conceptstuk; 

- Eénmaal fungeren ofwel als advocaat van de eisende partij, ofwel als gemachtigde van 

het verwerende bestuursorgaan, ofwel als rechter. 

 

Tot de werkzaamheden van de advocaat van eiser behoren: het schrijven van een 

beroepschrift en een pleitnotitie, alsmede het houden van een pleidooi en het beantwoorden 

van vragen naar aanleiding daarvan. 

Tot de werkzaamheden van de gemachtigde van verweerder behoren: het schrijven van een 

verweerschrift en een pleitnotitie, alsmede het houden van een pleidooi en het 

beantwoorden van vragen naar aanleiding daarvan. 
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Tot de werkzaamheden van de studentrechters behoren: het schrijven van een 

rechtersrapport naar aanleiding van de ingediende processtukken, beraadslaging in de 

raadkamer en het vervaardigen van een schriftelijke uitspraak. 

 

De door u geleverde prestaties worden beoordeeld met de kwalificaties ‘voldoende’, ‘goed’ 

of ‘onvoldoende’. U krijgt dus géén cijfer. De kwalificatie ‘onvoldoende’ heeft tot gevolg 

dat u het volgende studiejaar de Rota Administrativa opnieuw moet doen.  

 

Indien u voor een conceptstuk (beroepschrift, verweerschrift of rechters-rapport) een 

onvoldoende hebt behaald, kunt u na voldoende correctie nog wel de kwalificatie 

‘voldoende’ behalen, maar niet meer de kwalificatie ‘goed’. Deze laatste beoordeling 

is voorbehouden aan degenen die op alle onderdelen (conceptstuk, eindstuk en 

mondelinge bijdrage) bovengemiddeld hebben gepresteerd! 

 

Voor een positieve kwalificatie dient u te voldoen aan de volgende cumulatieve 

voorwaarden: 

• Het bijwonen van de introductiezitting; 

• Het indienen van de bij uw rol behorende processtukken; 

• Het bijwonen van de bijeenkomst waar uw conceptstuk wordt besproken; 

• Het bijwonen van de reguliere deelzitting waar uw zaak wordt behandeld; 

• Het met goed gevolg houden van een pleidooi respectievelijk het naar genoegen van 

uw Rotadocent bijwonen van het raadkameroverleg. 

 

Daarnaast wordt uw bijdrage beoordeeld op: 

• De inhoud, zowel de procesrechtelijke aspecten (d.w.z. heeft u voldaan aan alle voor 

uw rol gestelde procesrechtelijke eisen) als de materieelrechtelijke aspecten (d.w.z. 

heeft u de voor uw zaak juiste juridische vragen en elementen aan de orde gesteld?); 

• De consistentie van het betoog (is sprake van een logisch juridisch betoog? Bijv. sluiten 

uw argumenten en conclusies op elkaar aan? Bent u niet tegenstrijdig?); 

• Het taalgebruik (zinsopbouw, spelling, correctie interpunctie, gebruik juridische 

begrippen).  

U dient op ieder van deze drie elementen voldoende te scoren. Scoort u op één van deze 

elementen (bijvoorbeeld het taalgebruik) naar het oordeel van uw docent nog steeds 

onvoldoende nadat u de gelegenheid is geboden tot het aanbrengen van verbeteringen, dan 

kan dit leiden tot een negatieve eindbeoordeling. 

 

8. Beoordelingsformulier 

Van uw optreden tijdens de zitting wordt een beoordelingsformulier opgemaakt. Het 

beoordelingsformulier beoogt u meer inzicht te verschaffen in uw sterke en zwakke punten 

met betrekking tot de openbare presentatie, en in de vorderingen die u maakt in de 

opeenvolgende Rota’s. Het beoordelingsformulier ontvangt u ongeveer halverwege juni, 

als alle Rota-activiteiten zijn afgerond. Een niet-ingevulde versie treft u in de bijlage aan. 
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9. Huishoudelijk Rotareglement 

Ingeval men afwezig is op één van de verplichte zittingen of besprekingsbijeenkomsten, 

dan wel de regels niet naleeft die voor inlevering van stukken gelden, zal toepassing 

worden gegeven aan het Huishoudelijk Reglement dat op alle Rota’s van toepassing is 

(separaat te vinden op de Brightspace-pagina). U wordt geacht op de hoogte te zijn van de 

daarin opgenomen regels die beogen een goed verloop van de Rota’s te bevorderen. 

 

10.  Doelstellingen Rota Administrativa 

De Rota Administrativa is een vaardigheidstraining in het bachelorprogramma van de 

opleidingen Nederlands recht (inclusief de vrijstellingenprogramma's) respectievelijk 

Recht en Management aan de Nijmeegse juridische faculteit.  

De Rota Administrativa bouwt voort op de propedeusevakken Academische Vaardigheden 

en de Rota Criminalis. De reeds bij deze onderdelen opgedane ervaringen vormen een 

hulpmiddel bij het doorlopen van de bestuursrechtelijke Rota. Daarnaast worden de 

volgende vaardigheden in zekere mate aanwezig verondersteld: 

• Wegwijs in de juridische bibliotheek (bibliotheekinstructie); 

• Het nazoeken van rechtsbronnen (verdere oefening in het kader van deze Rota alsmede 

de essayverplichting die voor een aantal vakken geldt); 

• Het op correcte wijze raadplegen van deze rechtsbronnen (eveneens verdere oefening 

hierin in het kader van de hiervoor genoemde onderdelen). 

 

De juridische en procesrechtelijke vaardigheden die u bij deze tweede Rota hebt opgedaan, 

worden in het derde bachelorjaar verder ‘uitgebouwd’ in de Rota Carolina, de civiel-

rechtelijke oefenrechtbank. De drie opeenvolgende Rota’s moeten u meer inzicht 

verschaffen in de (verschillen in) werkwijze van de strafrechter, de bestuursrechter en de 

civiele rechter. Uw vorderingen worden bijgehouden door middel van 

beoordelingsformulieren (zie hiervoor onder punt 8). Verdieping van de procesrechtelijke 

vaardigheidstraining vindt vervolgens plaats in de masterfase bij Rechtspracticum en het 

keuzevak Mediation. 

 

De specifieke leerdoelen van de Rota Administrativa zijn: 

• De student heeft kennis van en inzicht in de systematiek en het functioneren van 

de procedure bij de bestuursrechter; 

• De student is in staat zijn verworven kennis en inzicht toe te passen op een 

eenvoudige bestuursrechtelijke casus uit de rechtspraktijk. Hij is in staat 

juridische problemen te signaleren en analyseren, binnen het passende juridische 

en theoretische kader te plaatsen, en van daaruit tot een beargumenteerde 

(strategische) oplossing of oplossingsrichtingen te komen; 

• De student is in staat zelfstandig een gemotiveerd oordeel te vormen over het 

geldende recht, gemiddeld complexe juridische vraagstukken, en juridische 

teksten in de breedste zin des woords (waaronder in ieder geval al dan niet nieuwe 

wetgeving, verdragen, jurisprudentie en wetenschappelijke literatuur). Hij kan 

bovendien zelfstandig de daartoe relevante gegevens verzamelen en interpreteren, 

zowel vanuit een intern juridisch perspectief als ook, enigermate, op basis van 

rechtsvergelijkende inzichten; 
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• De student is in staat om vanuit een professionele rol op heldere, overtuigende en 

steekhoudende wijze te communiceren over eenvoudige juridische vraagstukken. 

De student beschikt daartoe over een goede schriftelijke en mondelinge juridische 

taalvaardigheid in het Nederlands; 

• De student beschikt over basale (digitale) onderzoeksvaardigheden teneinde 

zelfstandig een basaal bronnenonderzoek te kunnen verrichten. 
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Deel 2 Werkzaamheden eiser en verweerder 
 

1. Algemene informatie  

Na de uitreiking van de casus vervaardigen de advocaat van de eiser respectievelijk de 

gemachtigde van de verweerder het beroepschrift en het verweerschrift. Daartoe stellen zij 

eerst een conceptberoepschrift en een conceptverweerschrift op. Daarbij kan gebruik 

worden gemaakt van onderstaande informatie, de naslagwerken die worden genoemd op 

pagina 15 van deze handleiding, en de voorbeeld processtukken op Brightspace (zie de 

course Rota Administrativa). Hieronder is eveneens informatie te vinden over het schrijven 

van een pleitnotitie (voorbeeld eveneens op Brightspace) en over aandachtspunten tijdens 

de zitting. 

 

2. Opzet en inhoud beroepschrift 

Voor het beroepschrift dient minimaal te worden voldaan aan de vereisten van artikel 6:5 

juncto 6:17 van de Awb. Het bevat in ieder geval de volgende elementen: 

• Naam en adres van de indiener van het beroepschrift. Op grond van artikel 6:17 Awb 

moet daarbij tevens de naam en het adres van de advocaat worden vermeld. Let op: 

vanwege de privacy raden we u aan hierbij fictieve gegevens te gebruiken. De stukken 

worden op Brightspace gepubliceerd voor uw medestudenten; 

• Omschrijving van het besluit waartegen het beroep zich richt, veelal is dat de beslissing 

die is genomen op het bezwaarschrift (ook wel genoemd: het bestreden besluit). 

• Weergave van de relevante feiten en het procesverloop; 

• Het beroepschrift moet worden gedateerd. Let op: het beroepschrift moet worden 

gedateerd op een datum die valt binnen zes weken na de datum waarop volgens de 

gegevens van de casus het bestreden besluit is genomen. In de meeste gevallen zal dat 

zijn de beslissing op bezwaar (dus niet het primaire besluit, zie artikel 7:1 lid 1 Awb). 

Let op: voor vreemdelingenzaken (Rotakamer 3) geldt een afwijkende beroepstermijn 

van 4 weken. Dus moet u een datum kiezen binnen die 4 weken; 

• De gronden van het beroep, m.a.w. de eiser moet gemotiveerd aangeven waarom hij 

het niet eens is met het bestreden besluit, onder verwijzing naar de relevante 

wetsartikelen, zo nodig de wetgeschiedenis, en terzake doende jurisprudentie en 

standpunten in de rechtsliteratuur; 

• De eis of de vordering, bijvoorbeeld gegrondverklaring van het beroep en vernietiging 

van het bestreden besluit (artikel 8:72 lid 1 en 2 Awb). Daarnaast moet de eiser letten 

op nevenvorderingen die hij mogelijk kan instellen, zoals schadevergoeding (artikel 

8:88 e.v. Awb), terugbetaling griffierecht (artikel 8:74 Awb) en 

proceskostenveroordeling (artikel 8:75 Awb en het daarop gebaseerde Besluit 

proceskosten bestuursrecht, opgenomen in de Kluwer wettenbundel en de Sdu 

wettenbundel). Indien u verzoekt om terugbetaling van het griffiegeld en vergoeding 

van de proceskosten: voeg een specificatie toe. 

 

3. Opzet en inhoud verweerschrift 

Ten aanzien van de inhoud van het verweerschrift geeft de Awb geen specifieke eisen. 

Artikel 8:42 Awb bepaalt slechts dat het bestuursorgaan binnen vier weken na de dag van 

verzending van het beroepschrift aan dit orgaan de op de zaak betrekking hebbende stukken 

alsmede een verweerschrift indient. Deze 4-wekentermijn geldt niet voor de Rota. De 
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indiening van het onderhavige verweerschrift dient te geschieden binnen de door uw docent 

te bepalen termijn. 

 

Het verweerschrift dient in ieder geval de volgende elementen te bevatten: 

• Adres, telefoonnummer, faxnummer. e.d. van het verwerende bestuursorgaan; 

• De naam van de ambtenaar (uw naam dus!) die namens het bestuursorgaan het 

verweerschrift indient en ter zitting verdedigt, alsmede vermelding van de afdeling of 

dienst waar hij werkzaam is. Indien nodig, tevens meezending van een machtiging; 

• Vermelding van de wettelijke grondslag waarop het primaire besluit en het bestreden 

besluit berusten; 

• Weergave van de relevante feiten. N.B. Als verweerder het eens is met de feiten, zoals 

weergegeven door in het beroepschrift, kan verweerder ook volstaan met een 

verwijzing daarnaar; 

• Gemotiveerde weerlegging van de in het beroepschrift aangevoerde gronden. Deze 

weerlegging dient mede te geschieden onder verwijzing naar de relevante 

wetsartikelen, zo nodig de wetsgeschiedenis, jurisprudentie en standpunten in de 

rechts-literatuur; 

• Verzoek om het bestreden besluit in stand te laten. Onderzoek of het wenselijk en 

mogelijk is eiser bij ongegrondverklaring van het beroep te veroordelen in de 

proceskosten (artikel 8:75 Awb en het daarop gebaseerde Besluit proceskosten 

bestuursrecht). Indien u meent dat verweerder in aanmerking komt voor vergoeding 

van de proceskosten, voeg dan een specificatie bij het verweerschrift waarin staat 

aangegeven hoeveel de vergoeding naar uw mening dient te bedragen. Dit dient u te 

berekenen aan de hand van de tarieven in het hiervoor genoemde Besluit.  

 

4. Lay-out e.d. (zowel beroep- als verweerschrift) 

Ten aanzien van de lay-out e.d. gelden de volgende eisen: 

• Het beroepschrift respectievelijk het verweerschrift zijn bij voorkeur niet langer dan 

vier pagina’s, formaat A-4; 

• De linkerkantlijnmarge bedraagt 5 cm, de regelafstand is anderhalf; 

• De pagina’s en de overwegingen dienen te zijn genummerd; 

• Het stuk dient te zijn voorzien van een voorblad waarop staan vermeld: 

- Uw naam; 

- Nummer van de Rotakamer alsmede de naam van de docent; 

- Nummer en aanduiding van de zaak waarop het geschrift betrekking heeft; 

- Soort geschrift (beroepschrift, verweerschrift of uitspraak). 

 

5. Overige wenken/suggesties 

Zorg dat het beroepschrift respectievelijk het verweerschrift voldoet aan alle formele 

vereisten, raadpleeg hiervoor de Awb. Doel van de Rota is dat u een eerste oefening krijgt 

in de toepassing van de Awb. Dit is immers in het bestuursrecht de centrale wet, en daarop 

zal de casus dan ook mede toegespitst zijn. Voor de materieelrechtelijke kant van de zaak 

zult u echter in de meeste gevallen ook bijzondere wetgeving moeten raadplegen.  

Van belang is dat u zich inleeft in uw rol. De advocaat van eiser moet in het beroepschrift 

proberen rekening te houden met de mogelijke verweren die hij van de kant van verweerder 
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kan verwachten. De gemachtigde van verweerder moet in ieder geval ook ingaan op de 

grieven die in het beroepschrift naar voren zijn gebracht.  

 

Het beroepschrift en het verweerschrift zijn de belangrijkste bronnen waaruit de rechter de 

partijen en hun geschil leert kennen.  

Alle essentiële feiten moeten daarom, het liefst in chronologische volgorde, worden 

vermeld. Geef de feiten op beknopte wijze weer, zonder in overbodige details, 

uitweidingen en herhalingen te vervallen.  

Vervolgens dienen de rechtsvragen helder te worden geformuleerd. Wat is de juridische 

kwestie die partijen in het desbetreffende geval verdeeld houdt? Bijvoorbeeld: is de in 

geding zijnde beslissing tot toepassing van bestuursdwang rechtmatig? Is de gevraagde 

subsidie terecht geweigerd? Zijn de aan de vergunning voorschriften rechtmatig? U dient 

uw stellingen te onderbouwen door verwijzing naar de relevante wetsartikelen en (zo 

nodig) jurisprudentie. Daarbij moet u aangeven waarom u de betrokken wetsartikelen en 

eventuele jurisprudentie voor uw zaak relevant vindt.  

 

Zorg voor een logische opbouw van uw beroepschrift of verweerschrift. Bespreek uw 

argumenten één voor één en breng een nummering aan, zodat uw betoog goed kan worden 

gevolgd. Het betoog moet qua redenering consistent en logisch zijn. Houd er rekening mee 

dat zowel het beroepschrift als het verweerschrift nog juridische fouten kunnen bevatten 

die uw docent er bewust in heeft gelaten (bijv. een aangehaalde uitspraak wordt verkeerd 

geïnterpreteerd of is niet relevant met betrekking tot de rechtsvraag die speelt in de casus). 

 

De stukken kunnen in 'normaal' Nederlands worden gesteld. In bestuursrechtelijke 

procedures wordt een veel minder formele taal gebruikt dan in civielrechtelijke procedures. 

Schrijf zoveel mogelijk in overzichtelijke, niet al te ingewikkelde zinnen. Let ook op 

spelling, interpunctie, e.d.! Gebruik van vreemde en archaïsche woorden moet worden 

vermeden. Schrijf zo veel mogelijk in de directe rede. 

 

6. Inlevering en beoordeling van beroep- en verweerschrift 

Tijdens de introductiezitting krijgt u nadere informatie over de wijze en de termijn van 

inlevering van uw conceptberoepschrift c.q.-verweerschrift, alsmede wanneer uw 

conceptstuk wordt besproken. Na deze bespreking maakt u het definitieve beroepschrift of 

verweerschrift en levert u dat in op de door uw docent te bepalen datum (naar keuze van 

de docent per e-mail bij uw docent, of aanlevering via Brightspace).  

 

7. Vervaardiging pleitnotitie 

De advocaat van eiser respectievelijk verweerder zorgt dat hij tijdig, d.w.z. ruim vóór de 

zitting, in het bezit is van het beroep- resp. het verweerschrift. Aan de hand van deze 

stukken moeten zij zich immers voorbereiden op het pleidooi en een pleitnotitie (ook wel: 

pleitnota) maken. Voor beide procespartijen geldt dat niet alleen rekening moet worden 

gehouden met de ingebrachte geschriften, maar ook met hetgeen eventueel door de 

tegenpartij nog op de zitting naar voren wordt gebracht.  

U dient ter zitting vier kopieën van de pleitnotitie te overleggen (aan de tegenpartij en aan 

de drie leden van de rechtbank).  
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De pleitnotitie bevat een korte samenvatting van het pleidooi, voorzien van jurisprudentie 

en literatuur. Het aanbieden van een pleitnotitie is wettelijk niet verplicht, maar vindt in de 

praktijk soms wel plaats. Ten eerste kan de rechter het stuk gebruiken als leidraad bij het 

volgen van het betoog. Tevens dient de pleitnotitie als geheugensteun tijdens het pleiten. 

Tot slot vergemakkelijkt de pleitnotitie het werk van de griffier die verslag maakt van het 

verhandelde ter zitting. 

 

De pleitnotitie moet kort en bondig zijn, en mag daarom hooguit 1 à 2 pagina’s A4 beslaan. 

Aanbeveling verdient om in de pleitnotitie puntsgewijs de belangrijkste overwegingen aan 

te stippen die in het pleidooi naar voren komen. De lijn van het pleidooi moet uit de 

pleitnotitie voldoende duidelijk worden. Bovendien dient de pleitnotitie ten bewijze van 

wat van de zijde van de raadsman of raadsvrouw op de zitting ter sprake is gebracht. 

Derhalve géén gebruik maken van enkel wat steekwoorden. 

 

De volgende checklist voor het opstellen van een pleitnotitie kan worden gehanteerd: 

a. Inleiding 

Aankondiging van de lijn waarlangs het betoog is opgebouwd. 

b. Uiteenzetting ten aanzien van de feiten 

Indien de feiten, zoals weergegeven in het beroepschrift en ook niet door verweerder 

weerlegd, juist zijn, dan hoeft hierop in de pleitnotitie niet uitvoerig ingegaan te 

worden. Men mag ervan uitgaan dat de rechters het beroepschrift goed hebben 

doorgelezen. 

• Zijn de feiten in de juiste chronologische volgorde geplaatst? 

• Zijn geen onjuiste feiten aangevoerd? 

• Zijn de feiten zakelijk weergeven? 

c. Juridische problematiek 

Deze wordt geschetst aan de hand van een bespreking van de te beantwoorden 

rechtsvraag of rechtsvragen (bijvoorbeeld de bestreden beslissing is onrechtmatig, want 

in strijd met bepaalde wettelijke voorschriften respectievelijk met één of meerdere 

algemene beginselen van behoorlijk bestuur, omdat ...), een en ander toegelicht aan de 

hand van de wetsgeschiedenis, jurisprudentie en standpunten in de rechtsliteratuur. 

Voor zover er nog nevenvorderingen zijn (schadevergoeding, 

proceskostenveroordeling, zelf in de zaak voorzien in de plaats van terugverwijzing 

enz.) dienen deze eveneens kort te worden aangestipt. 

d. Argumentatie 

• Is de volgorde van de argumenten juist? 

• Zijn de aangevoerde argumentatie consistent, en niet innerlijk tegenstrijdig? 

• Zijn de argumenten van de wederpartij juist weergegeven? 

• Zijn de argumenten van de wederpartij voldoende weerlegd? 

• Zijn geen argumenten vergeten? 

• Is geen relevante jurisprudentie of literatuur vergeten? 

e. Conclusie 

• Is de samenvatting puntig? 

• Volgt de conclusie uit de aangevoerde argumenten? 

• Is de vordering duidelijk geformuleerd? 
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8. Het houden van een pleidooi 

Het pleidooi mag geen mondelinge herhaling zijn van wat in het beroep- respectievelijk 

het verweerschrift is aangevoerd. Wel moet het pleidooi de essentialia de facto en de iure 

bevatten. U mag en moet er vanuit gaan dat de rechters de schriftelijke stukken grondig 

hebben bestudeerd, dus hoeft niet alles van a tot z te worden herhaald. Het gaat om het 

nogmaals benadrukken en toelichten van de kernpunten. 

 

Eiser en verweerder dienen zich zowel in de stukken als ter de zitting te richten tot de 

rechtbank, niet tot de individuele rechters. Aanspreektitel in pleitnotitie en tijdens het 

pleidooi: geacht college of geachte rechtbank, eventueel geachte voorzitter (bedoeld is: de 

voorzitter van de meervoudige kamer). 

 

Het beste pleidooi is kort en helder, een slecht pleidooi is te lang, onsamenhangend en 

wordt vaak voorgelezen. Dus: 

• Beperk uw pleidooi tot maximaal 10 minuten. Houd er rekening mee dat na de eerste 

pleitronde en het naar aanleiding daarvan beantwoorden van vragen van de rechtbank, 

gelegenheid wordt geboden tot repliek en dupliek; 

• Pleit zoveel mogelijk los van het papier, maar sla niets over. Het is niet de bedoeling 

dat u de pleitnotitie voorleest. Dit is meestal eentonig en de voordracht wordt daardoor 

minder overtuigend; 

• Kennis van het dossier is essentieel. Lees het kort van tevoren nog eens door; 

• Ga niet direct in discussie met de tegenpartij, maar richt u bij het pleiten en het 

beantwoorden van de vragen tot de rechtbank; 

• Haal jurisprudentie en schrijvers aan die uw standpunt ondersteunen; 

• Luister goed naar het pleidooi van de tegenpartij en noteer opmerkingen waarop u 

tijdens de repliek of dupliek wilt reageren; 

• Reageer tijdens de repliek respectievelijk  dupliek op eventuele nieuwe aspecten (nova) 

die door de tegenpartij tijdens de pleit- en vragenronde naar voren zijn gebracht. 

Verduidelijk eigen stellingen die blijkbaar tot een misverstand of onduidelijkheid 

hebben geleid. Voorkom herhalingen van stellingen of argumenten die reeds duidelijk 

zijn en waarover van de zijde van de rechtbank geen vragen bestaan. 

• Vermeld vindplaatsen van aangehaalde jurisprudentie en literatuur volledig in de 

pleitnotitie. Het is niet nodig om ze tijdens het pleidooi te noemen, want dit onderbreekt 

te veel de kern van het betoog en kan door de toehoorders toch niet worden onthouden; 

• Maak terughoudend gebruik van citaten. Doe het alleen als het bijdraagt aan een betere 

overbrenging van wat u wilt betogen. 

 

Juridisch geschreven taal is zelden levendig en overtuigend. Het pleidooi voegt hieraan een 

extra dimensie toe en kan een belangrijke invloed op de rechter uitoefenen. Voorwaarde is 

wel dat de opbouw van het pleidooi goed is en het pleidooi levendig en met 

overtuigingskracht wordt voorgedragen. Om dat te bereiken is het van belang dat u let op 

de door u gebruikte taal. Spreek verstaanbaar, d.w.z. niet te zacht, niet binnensmonds en 

vooral niet te snel; een korte pauze kan functioneel zijn en behoeft niet te worden gezien 

als een teken van gebrek aan kennis of zoiets dergelijks. Gebruik korte, duidelijke zinnen 

en hanteer geen populaire taal. Gebruik ook geen stopwoorden of woorden waarvan u de 

betekenis niet kent. 
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Let ook op het non-verbale aspect. Sta rechtop, beweeg niet te veel maar ook weer niet te 

weinig, vermijd zenuwtrekjes (zoals het met beide handen krampachtig vasthouden van de 

katheder, frunniken aan uw kleding, handen in de zak, tikken met de pen, het alsmaar 

raadplegen van uw stukken e.d.) en probeer oogcontact met de rechters te krijgen. 

 

Probeer op een creatieve manier het pleidooi te verlevendigen of over een saai gedeelte 

heen te brengen. Dat kan via een gezegde, toepasselijke beeldspraak of door linken te 

leggen met de actualiteit. Overdrijf echter niet en ben ook voorzichtig met allerlei grappen 

en grollen omdat dit door de tegenpartij of de rechtbank kan worden begrepen als zou u de 

zaak niet serieus nemen. Gebruik de hier genoemde middelen alleen als u ermee overweg 

kunt, anders heeft het mogelijk averecht effect. Uiteindelijk draait het toch om een goed 

gestructureerd betoog dat op een heldere wijze wordt gepresenteerd. Dat is voldoende. 

 

9. Finale geschilbeslechting en nieuwe zaaksbehandeling (nzb) 

De laatste jaren bestaat in de bestuursrechtspraak veel aandacht voor finale 

geschilbeslechting. Om die te bevorderen werken de bestuursrechters, ook de rechtbanken, 

sinds pakweg 2011 volgens de nieuwe zaaksbehandeling. Partijen moeten hiermee 

rekening houden. Meer informatie hierover in deel 3 (Werkzaamheden rechter) onder punt 

8 en het artikel over de Nieuwe Zaaksbehandeling op Brightspace. 
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Deel 3 Werkzaamheden rechter 
 

1. Voorbereiding van de zitting en de rechterlijk uitspraak 

Op Brightspace, in de course van uw Rotakamer, vindt u het beroepschrift en het 

verweerschrift. Deze kunt u uitprinten ten behoeve van de voorbereiding van de zitting en 

de rechterlijke uitspraak. U kunt daarbij gebruik maken van onderstaande informatie, de 

op pagina 15 genoemde naslagwerken, en het voorbeeld van een rechterlijke uitspraak op 

Brightspace in de course ‘Rota Administrativa’. 

 

2. Behandeling door een meervoudige kamer 

De Rota-zaken worden behandeld door een meervoudige kamer, bestaande uit de voorzitter 

(uw docent) en twee studentrechters.  

De studentrechters dienen voorafgaand aan de behandeling ter zitting de zaak grondig voor 

te bereiden. Derhalve moeten zij zorgen tijdig in het bezit te zijn van de stukken. 

 

De vervulling van het rechterschap bestaat in het kader van de Rota uit vier onderdelen: 

• Het opstellen van een rechtersrapport, in de vorm van een conceptuitspraak (vooraf-

gaande aan de zitting); 

• De behandeling ter zitting; 

• De beraadslaging in de raadkamer; 

• Het schrijven van de definitieve uitspraak (na de zitting en de beraadslaging in de 

raadkamer). 

 

3. Schrijven van rechtersrapport voorafgaand aan de zitting 

Ter voorbereiding van de behandeling ter zitting schrijft ieder van de studentrechters een 

rechtersrapport in de vorm van een conceptuitspraak. Daarin geeft betrokken rechter op 

basis van de stukken uit het dossier zijn voorlopig oordeel over de (on)gegrondheid van 

het ingestelde beroep, mede naar aanleiding van een bespreking van de door partijen, over 

en weer aangevoerde argumenten. Benadrukt wordt dat het hier om een voorlopig oordeel 

gaat dat in een aantal gevallen na het aanhoren van de pleidooien ongetwijfeld zal moeten 

worden bijgesteld. 

 

In de praktijk kan de voorbereiding van de rechter voor de zitting op verschillende 

manieren plaatsvinden (afhankelijk ook van hoe ingewikkeld de zaak is): de griffier of 

gerechtssecretaris maakt een instructie waarin de belangrijkste feiten en rechtsvragen op 

een rij worden gezet en aan de hand van de relevante wetgeving en jurisprudentie een 

voorlopig oordeel wordt geformuleerd. Tevens wordt bepaald of zaak zittingsklaar is en 

hoeveel tijd op de zitting nodig is voor de behandeling. Ook wordt in de instructie 

aangegeven op welke punten een partij of beide partijen moeten worden doorgevraagd. 

Soms wordt de instructie ook al gegoten in de vorm van een conceptuitspraak. Dit laatste 

moet u ook doen en daarbij moet u tevens vermelden welke vragen op de zitting moeten 

worden gesteld zodat de rechter beter zicht krijgt op de zaak en de relevante aspecten 

daarvan. Noteer daarom onder aan de conceptuitspraak tevens de vragen die u ter zitting 

aan partijen wilt voorleggen alsmede het belang van die vragen en uw verwachtingen 

daarbij. De vragen moeten betrekking hebben op aspecten die van belang zijn voor de 

beantwoording van de rechtsvraag (of -vragen).  
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Aan te bevelen: overleg met de andere studentrechter(s) over de vragen die u gaat 

stellen. Anders bestaat het gevaar dat de rechter die het eerst aan de beurt is, alle 

vragen ‘wegkaapt’ zodat de andere rechters in de problemen komen! 

 

Voor de indeling en inhoud van de conceptuitspraak gelden in beginsel dezelfde 

aanwijzingen als hieronder opgenomen ten aanzien van de definitieve uitspraak. 

In de conceptuitspraak dient u niet enkel af te gaan op door partijen aangedragen literatuur 

en jurisprudentie. U dient ook eigen onderzoek te verrichten en mede van daaruit na te gaan 

of de aangevoerde gronden en verweren valide zijn.  

 

4. Lay-out concept- en definitieve uitspraak  

●    De tekst moet getypt worden aangeleverd; 

●    Linkerkantlijnmarge 5 cm, regelafstand anderhalf; 

●    Het rapport (de conceptuitspraak) dient te zijn voorzien van een voorblad waarop staat:  

- Uw naam; 

- Nummer van de Rotakamer alsmede de naam van de President van de Rotakamer; 

- Nummer en aanduiding van de zaak waarop het rechtersrapport betrekking heeft; 

- Soort geschrift, namelijk een rechterlijke uitspraak. 

 

5. Inlevering conceptuitspraak en definitieve uitspraak 

Inlevering van zowel de conceptuitspraak als de definitieve uitspraak geschiedt naar keuze 

van de docent via email of door inlevering in de map ‘Assignments’op Brightspace, op de 

door uw docent aangegeven data. Let op: vergeet niet de vragen die u wilt stellen op de 

zitting te vermelden (zie hiervoor onder punt 3)! 

 

6. Optreden van de rechters ter zitting 

Van de rechters wordt een actieve houding verwacht. Niet voldoende is het enkel passief 

aanhoren van de pleidooien. Nadat de pleidooien zijn gehouden, moet u op basis van de 

stukken en wat u hebt gehoord, vragen stellen. Het kan dus zijn dat u zich niet kunt 

beperken tot de vragen die u vooraf heeft geformuleerd in het rechtersrapport. 

Bij het stellen van de vragen is van belang: 

• Dat u slechts vragen stelt over rechtens relevante feiten; 

• Dat u niet blijft steken in alleen het stellen van vragen over de feiten; 

• Dat u bij het stellen van vragen ingaat op de rechtsvragen die in de desbetreffende zaak 

in het geding zijn; 

• Dat u bij het stellen van de vragen ingaat op de aangevoerde argumenten. 

 

7. Beraadslaging in de raadkamer 

Na afsluiting van het onderzoek ter zitting trekt het college zich terug voor beraadslaging. 

Deze beraadslaging geschiedt in de raadkamer en is dus niet openbaar. Uw docent bepaalt 

wanneer en hoe het raadkameroverleg plaatsvindt. Dit kan zijn direct in aansluiting op het 

onderzoek ter zitting (waarbij dan de overige toehoorders aanwezig zijn) dan wel in een 

bijeenkomst enige dagen later. Daarbij is het de gewoonte dat de - qua anciënniteit - jongste 

rechter als eerste de gelegenheid krijgt om zijn standpunt naar voren te brengen. 
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Tijdens de beraadslaging in de raadkamer is van belang dat de studentrechters blijk geven 

van: 

• Het kunnen bepalen van de vaststaande feiten tussen partijen; 

• Het kunnen onderscheiden van de rechtsvragen die in de desbetreffende zaak in geding 

zijn; 

• Het kunnen beoordelen of de partijen de beantwoording van de relevante rechtsvragen 

op afdoende wijze gemotiveerd en beargumenteerd hebben; 

• Het kunnen afwegen van de aangevoerde argumenten in het licht van de relevante 

wetsbepalingen en jurisprudentie. 

 

8. Onderzoek naar finale geschilbeslechting 

De laatste jaren bestaat in de bestuursrechtspraak veel aandacht voor een meer effectieve 

en finale geschilbeslechting. De Awb is daarop aangepast, onder meer door invoering van 

de bestuurlijke lus (artikel 8:51a en 8:80a Awb), het verplichte onderzoek door de rechter 

naar mogelijkheden van finale geschilbeslechting (artikel 8:41a Awb) en de grotere nadruk 

die in artikel 8:72 Awb is komen te liggen op afdoeningsmodaliteiten die finale 

geschilbeslechting beogen. Voorts hanteren de rechtbanken ter bevordering van een betere 

geschilbeslechting sinds ongeveer 2011 een nieuwe werkwijze (de zogenoemde nieuwe 

zaaksbehandeling). In het kader van de Rota zullen de rechters bij gegrondverklaring van 

het beroep op voet van artikel 8:41a Awb de mogelijkheden van finale geschilbeslechting 

(passeren van gebreken, zelf in de zaak voorzien, instandlating van de rechtsgevolgen, 

bestuurlijke lus) moeten onderzoeken. Meer over finale geschilbeslechting en de nieuwe 

zaaksbehandeling vindt u in het handboek van Schlössels & Zijlstra, Bestuursrecht in de 

sociale rechtsstaat. Zie ook de literatuurlijst aan het eind van dit document, alsmede het 

artikel over de nieuwe zaaksbehandeling op Brightspace in de course Rota Administrativa.  

 

9. Vervaardiging van de uitspraak 

Het onderzoek ter zitting wordt afgesloten met de mededeling van de voorzitter van de 

meervoudige kamer over de termijn waarbinnen - schriftelijk - uitspraak zal worden 

gedaan. Na de beraadslaging in de raadkamer zetten de studentrechters de concept-

uitspraken om tot een definitieve uitspraak, uiteraard met in achtneming van hetgeen 

tijdens de zitting en in de raadkamer aan de orde is geweest.  

 

Volgens de Awb moet een schriftelijke uitspraak worden gedaan binnen zes weken na 

afsluiting van het onderzoek ter zitting (artikel 8:66 Awb). In het kader van de Rota bepaalt 

uw docent de termijn. Er zijn twee momenten van belang: 

1. De datum waarop de beslissing in het openbaar is uitgesproken (artikel 8:77, eerste lid, 

onder e j artikel 8:78 Awb). Neem hiervoor de datum waarop de uitspraak moet 

worden ingeleverd; 

2. De datum waarop de uitspraak aan partijen is verzonden. Deze datum moet onder aan 

de uitspraak worden vermeld en is van belang voor het bepalen van het begin van de 

termijn voor het instellen van hoger beroep (artikel 6:24 j 6:7 e.v. Awb). Kies hiervoor 

een datum die enige dagen later is gesteld dan de eerstgenoemde datum. 
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De uitspraak moet verder, zowel qua inhoud als termijnen, voldoen aan de eisen, als 

opgesomd in artikel 8:77 Awb. Zij bevat in ieder geval: 

• Een behoorlijke beschrijving van de (rechtens relevante) feiten; 

• Het procesverloop; 

• De gronden van het beroep. 

 

In het kader van de gronden moet aan de orde komen: 

• De in geding zijnde rechtsvraag (of –vragen), mede aan de hand van de in verband 

daarmee van belang zijnde wetsbepalingen of regels van ongeschreven recht; 

• De standpunten die eiser en verweerders innemen ten aanzien van de 

beantwoording van deze rechtsvraag (-vragen), en ten aanzien van de interpretatie 

van boven bedoelde bepalingen van geschreven of ongeschreven recht; 

N.B. U hoeft dus niet in te gaan op alle aangevoerde gronden en verweren, maar 

slechts op die argumenten die betrekking hebben op de aspecten die moeten worden 

beoordeeld ter beantwoording van de rechtsvraag.  

• De overwegingen waarmee de rechtbank zijn beslissing onderbouwt: hoe 

interpreteert de rechtbank het toepasselijke recht in het voorliggende geschil? 

• De beslissing zelf (het dictum): zie artikel 8:70 Awb, waarin staat aangegeven 

welke vier uitspraken de rechtbank kan doen.  

 

Daarnaast moet aan de volgende aspecten aandacht worden besteed in de uitspraak: 

• Bij gegrondverklaring van het beroep: vergoeding griffierecht (artikel 8:74 Awb), 

proceskostenveroordeling (artikel 8:75 Awb) en in bepaalde gevallen mogelijk ook 

schadevergoeding (artikel 8:88 e.v. Awb); 

• Onderzoek naar de mogelijkheden om in dat geval het geschil finaal te beslechten 

(artikel 8:41a Awb, via passeren van onrechtmatigheid met gebruik van artikel 6:22 

Awb, de bestuurlijke lus van artikel 8:51a e.v. en artikel 8:80a e.v. Awb, dan wel 

door de finale afdoeningsmogelijkheden van artikel 8:72 lid 3 Awb).  
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Naslagwerken (te vinden in rechtenbibliotheek) 
 

Ondergenoemde naslagwerken kunt u ter inzage in de bibliotheek opvragen bij de 

uitleenbalie. Zij worden niet uitgeleend. 
 

Algemeen: 

- R.J.N. Schlössels, R.J.B. Schutgens & S.E. Zijlstra, Bestuursrecht in de sociale rechtstaat, deel 

2, Deventer: Kluwer 2019; 

- W. Konijnenbelt & R. Van Male, Hoofdstukken van bestuursrecht, Deventer: Kluwer 2014; 

- H.C. Naves en M. van Mourik, Vaardig met bestuursrecht; het bestuursprocesrecht, BJu Den 

Haag, 2de herziene druk 2009: voorbeelden van allerlei processtukken, rechtbank-

mededelingen, begeleidende brieven die rol kunnen spelen bij het bestuursrechtelijk 

procederen (aanbevolen!); 

- A. Broekers-Knol en B. van Klink, Pleitwijzer. Succesvol pleiten in de praktijk. Uitgeverij Bert 

bakker 2008, 23ste herziene editie (aanbevolen!); 

- Kluwer Leidraad voor juridische auteurs; voetnoten, bronvermeldingen, literatuurlijsten en 

afkortingen Nederlandstalige publicaties (een kopie van deze leidraad is ook te vinden op 

Brightspace in de Rotacourse onder ‘Documenten’).  

 

Bij het samenstellen van de stukken en het voorbereiden van de zitting kunt u tevens gebruik maken 

van de navolgende boeken en naslagwerken: 

- R. Benhadi, L.J. Gerritsen, L.A. Hoegee-Kjellevold en T.E.P.A. Lam, Het procesdossier 

van de advocaat in bestuursrechtelijke zaken, Nijmegen: Ars Aequi Libri 2014 

(aanrader!); 

- J.H. Breda en L.M. Koenraad, Het procesdossier van de rechter, Nijmegen: Ars Aequi 

Libri 2014 (aanrader!). 

 

Over finale geschilbeslechting en de nieuwe zaaksbehandeling: 

- R.J.N. Schlössels, R.J.B. Schutgens & S.E. Zijlstra, Bestuursrecht in de sociale rechtsstaat, 

deel 2, paragraaf 23.3.4; 

- A. Verburg, ‘De nieuwe zaaksbehandeling van de bestuursrechter’, Tijdschrift 

Conflicthantering 2013, nr. 3, p. 19-23 (een kopie van dit artikel is ook te vinden op 

Brightspace in de Rotacourse onder ‘Documenten’); 

- B.J. van Ettekoven & D.A. Verburg, Nieuwe zaaksbehandeling bij de bestuursrechter, 

Ministerie van Binnenlandse Zaken – Pionierskrant (een kopie van dit artikel is ook te vinden 

op Brightspace in de Rotacourse onder ‘Documenten’); 

- B.J. Schueler, ‘De grote verandering. Finaliteit in een nieuw bestuursprocesrecht’, JBplus 

2012, jubileumspecial, p. 101-116; 

- A.T. Marseille, ‘Comparitie en regie als panacee voor het bestuursrechtelijk beroep?’, Trema 

2010/3, p. 92-101; 

- Ch. Aalbers, ‘De bestuursrechtelijke zitting nieuwe stijl’, NTB 2011, 8, p. nr. 35; 

- K. Haan, ‘De nieuwe zaaksbehandeling op het goede spoor?’, NTB 2013, afl. 3. 

 

In verband met de wetsgeschiedenis van de Algemene wet bestuursrecht kunt u raadplegen: 

- E.J. Daalder en G.R. de Groot, De parlementaire geschiedenis van de Algemene wet 

bestuursrecht eerste tranche, Alphen a/d Rijn 1993; 

- E.J. Daalder, G.R. de Groot en J.M.E. van Breugel, De parlementaire geschiedenis van de Awb 

tweede tranche, Alphen a/d Rijn 1994; 

- E.J. Daalder, G.R. de Groot en J.M.E. van Breugel, De parlementaire geschiedenis van de Awb 

derde tranche, Alphen a/d Rijn 1998. 
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Bijlage: beoordelingsformulier Rota Administrativa 2021-2022 
 

 

 

Naam student en studentnummer:  

 

Rol (eiser, verweerder of rechter):  

 

 

 

 

Beoordeling schriftelijke stukken (kruis aan wat van toepassing is) 

 

Verzorging 

Beroep- c.q. verweerschrift/rechterlijke uitspraak:  (onvoldoende) □ □ □ (goed) 

Pleitnotitie/rechtersrapport:     (onvoldoende) □ □ □ (goed) 

 

Inhoud en onderbouwing juridisch betoog 

Beroep- c.q. verweerschrift/rechterlijke uitspraak:  (onvoldoende) □ □ □ (goed) 

Pleitnotitie/rechtersrapport:     (onvoldoende) □ □ □ (goed) 

 

Taalgebruik/spelling 

Beroep- c.q. verweerschrift/rechterlijke uitspraak:  (onvoldoende) □ □ □ (goed) 

Pleitnotitie/rechtersrapport:     (onvoldoende) □ □ □ (goed) 

 

 

 

 

Beoordeling optreden tijdens zitting (kruis aan wat van toepassing is) 

 

Eiser/verweerder 

Opbouw/helderheid pleidooi:      (onvoldoende) □ □ □ (goed) 

Juridische inhoud pleidooi:     (onvoldoende) □ □ □ (goed) 

Taal- en woordgebruik:     (onvoldoende) □ □ □ (goed) 

Non-verbale presentatie bij pleidooi:    (onvoldoende) □ □ □ (goed) 

Vermogen tot improvisatie bij re- en dupliek:  (onvoldoende) □ □ □ (goed) 

 

Rechter 

Helderheid formulering vragen:    (onvoldoende) □ □ □ (goed) 

Juridische relevantie van de gestelde vragen:   (onvoldoende) □ □ □ (goed) 

Inhoudelijke respons aan partijen:    (onvoldoende) □ □ □ (goed) 

Non-verbaal gedrag:      (onvoldoende) □ □ □ (goed) 

Vermogen tot improvisatie:     (onvoldoende) □ □ □ (goed) 
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Kwalificatie (goed, voldoende of onvoldoende): 

 

 

 

Aanvullende opmerkingen: 

 

 

 

 

 

 

Aandachtspunten voor de Rota Carolina: 

 

 

 

 

 

 

 

Datum: Naam docent: 

  

  

 

 

 

 
 


